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MOTTO

ََٰذ ِلكَ َ ِبأ َّن َٱللَّهَ َل ۡم َيكُ َ ُمغ ِي ٗراَنِعۡ مةً َأ ۡنعمهاَعل َٰى َق ۡو ٍم َحت َّ َٰى َيُغ ِي ُرواْ َماَ ِبأنفُ ِس ِه ۡم
( ٣٥: األنفال.)َوأ َّنَٱللَّهََس ِمي ٌعَعَِليم
Artinya : (siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah
sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada
pada diri mereka sendiridan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi
Maha mengetahui (QS. Al Anfaal, 53)1.

Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta :Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an,
2007), hal 105
1
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ABSTRAK
Rosmegawati, NIM. MPU.18.2923, “Meningkatkan Psikomotorik Anak
Usia Dini Melalui Pembelajaran Integratif di Taman Kanak Kanak
Asy Syuhada Kuala TungkalTanjung Jabung Barat” Program
Pascasarjana 2020.
Penelitian ini bertujuan Meningkatkan Psikomotorik Anak Usia Dini dengan
cara pembelajaran Integratif pada Murid Taman Kanak Kanak Asy Syuhada
Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
Jenis penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas melalui sistem kolaboratif
yang mempergunakan model siklus Kemmis dan Mc Taggart. Subjek
penelitiannya murid kelas B2 Taman Kanak Kanak Asy Syuhada Kiala Tungkal
Tanjung Jabung Barat dengan 12 murid. Teknik pengumpulan data melalui
observasi, dokumentasi serta wawancara. Analisa data yang digunakan adalah
analisa kualitatif
Hasil

penelitian

menunjukan

bahwa pembelajaran integratif mampu
meningkatkan kemampuan fisikmotorik anak, hal ini diketahui akhir penelitian. Terjadi
peningkatan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan siklus sebelumnya.
Terbukkti berdasarkan hasil pengamatan pada siklus ketiga didapatkan data
tentang peningkatan fisikmotorik. Murid dengan katagori 4 atau berkembang
sangat baik (BSB). mencapai 8 murid, atau 66 % muurid dengan kriteria
Berkembang Sesuai Harapan (BSH). ada 2 murid atau 17%, murid dengan
katagori mulai berkembang (MB) ada 2 orang atau 17% dan tidak adalagi murid
dengan kreteria Belum Berkembang (BB) atau 0%.
Kata Kunci :Psikomotorik,intergratif dan Pendidikan Anak Usia Dini
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ABSTRACT

Rosmegawati NIM. MPU.18.2923, "Improving Physicmotoric Early
Childhood Through Integrative Learning in Asy Syuhada Kindergarten in
Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat .Thesis, Graduate Program 2020.
This study aims to improve psychomotor early childhood through integrative
learning in kindergarten pupils Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung
Barat
This type of research is Classroom Action Research with collaborative patterns
using the Kemmis and Mc Taggart cycle models. The subjects of this study were
students of class B2 Kindergarten Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung
Barat with a total of 12 mrid. Data collection techniques through observation,
documentation and interviews. Analysis of the data used is descriptive qualitative
The results showed that integrative learning can improve children's physical
abilities, this is known at the end of the study. There was a pretty good increase
compared to the previous cycle. This is evidenced by the results of observations in
the third cycle obtained data about physicotor improvement. Children who fall
into category 4 or develop very well (BSB). reaching 8 students, or 66% of
children who fall into the criteria of Developing in Accordance with Expectations
(BSH). there are 2 students or 17%, children who fall into the category begin to
develop (MB) there are 2 people or 17% and no more are included in the criteria
of Not Developing (BB) or 0%.
Keywords: Physical motor, integrated and Early Childhood Education
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Taman

kanak-kanak

ialah

salah satu lembaga

pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini.
Pendidikan dimasa

taman

kanak-kanak

dapat lakukan

dengan

memberikan rangsangan agar bisa membantu proses tumbuh kembang
anak, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga anak siap ketika
menempuh pendidikan selanjutnya. Taman kanak-kanak juga memiliki
fungsi

yaitu

“pembinaan,

menumbuhkankembangkan

semua

kemampuan anak secara penuh agar terbentuknya prilaku serta potensi
dasar yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak sehingga
mereka siap untuk menempuh pendidikan selanjutnya”2

2

Anonim, Petunjuk Teknis Penyelengaraan Taman Kanak Kanak Pendidikan Anakk Usia Dini,
Formal Dan Nonformal, Kementerian Pendidikan Nasional. (Jakarta : Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini, 2011), hal 34.
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Didalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003, pada pasal 1 butir 14 mengatakan bahwasanya “Pendidikan
anaik usia dini ialah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
pengembangan jasmani dan rohani sehingga anak mempunyai kesiapan
ketika memasuki pendidikan selanjutnya”. Dalam pasal 28 di nyatakan
bahwasanya “pendidikan anak usia dini bisa dilaksanakan dengan jalur
pendidikan formal, nonformal, serta informal. PAUD dengan jalur
pendidikan formal seperti Taman Kanak-Kanak dan (TK)/Raudathul Atfhal
(RA). PAUD melalui pendidikan nonformal seperti Kelompok Bermain
(KB),

Taman

Penitipan

Anak

(TPA),

atau

bentuk

lain

yang

sederajat.Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), ataupun
pendidikan lain yang sama.“3
Pendididkkan anak usia dni (PAUD) meruapakan suatu kebijakan
mendasar didalam membangun sumber daya manusia, perlu di ingat
bahwa usia dini ialah masa keemasan (the golden age), serta suatu
periode yang sangat penting dalam tahapan pengembangan manusia.
Hasil peneltian mengatakan bahwa hingga umur 4 tahun capaian tingkat
kecerdasan anak yaitu 50%. Ketika berusia 8 tahun telah tercapai 100%,
sedangkan yang tersisa sekitar 20% didapat ketika anak berusia lebih dari
8 tahun.4 Proses tumbuh kembang anak usia dini akan menentukan
kualitas, derajat kesehatan, intelegensi, kematangan emosional serta
produktivitas

manusia

ketika

memasuki

tahapan

perkembangan

selanjutnya. Dengan begitu perkembngan anak usia dini adalah invertasi
sangat penting dengan sumber daya manusia berkualtias.
Pendidikan anak usia dini didalam konsep Islam bersifat sistematis,
yang terkandung di dalamnya berbagai unsur, visi, misi, tujuan, dasar,
3
4

Anonim. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Diana Mutiah , Psikologi Bermaian Anak Usia Dini , (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 2.
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prinsip, kurikulum, pendidik, tehnik pembelajaran, institusi, strategi, sarana
dan prasarana, pembiayaan, lingkungan dan evaluasi, diantara satu
komponen dan komponen yang lain saling terkait serta terhubung secara
fungsional.5 Salah satu misi pendidikan adalah untuk membahagiakan
dirinya, agama, orang tua, masyarakat, bangsa maupun negara, terdapat
dalam firman Allah SWT. Didalam surat al- Furqan,ayat 74 berbunyi :

Artinya : dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah
kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati
(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa(QS. Al
Furqan, 74) .6
Perkembangan pada anak mencakup pengembangan prilaku dan
pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan prilaku meliputi
pengembangan nilai agama, moral, sosial emosional, dan kemandirian.
Perkembangan
agama

yang

Pengembangan

nilai agama
diamalkan

adalah pengembangan agar mengenal
dan

senantiasa

selalu

nilai moral adalah pengembangan

agar

beribadah.
memahami

perilaku mulia, dan memilah antara perilaku baik maupun buruk. Didalam
pengembangan perilaku anak selalu di terapkan kebiasaan perilaku yang
baik dalam kehidupan sehari-harinya.
Dalam

pelaksanaan

pembelajaran

pada

taman

kanak-kanak

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik terintegratif.
Model pembelajaran tematik integratif adalah model pembelajaran yang
mempersatukan seluruh ruang lingkup yang ada pada anak di taman
kanak-kanak yang menyesuaikan dengan tema yang digunakan. Artinya

5
6

Abuddin Nata. Kapita Selekta Pendidikan Islam.(Jakarta : RajaGrapindo Persada, 2012), hal 139
Anonim, of cit hal 200
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dalam pelaksanaan pembelajaran untuk taman kanak-kanak tidak ada
pemisahan

antara

pelaksanaannya

tiap

cakupan

menggunakan

tema

pengembangan
yang

sesuai

dan
dengan

dalam
tujuan

pembelajaran.
Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran seorang guru
melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan cakupan
perkembangan anak yang dikaitkan dengan tema tertentu. Model
pembelajaran seperti ini menuntut guru harus mampu melaksanakan
kegiatan

pembelajaran

yang

dapat

mendorong

pencapaian

perkembangan anak secara maksimal dan tidak hanya berfokus pada satu
cakupan perkembangan saja. Hal ini menuntut guru harus mampu
menyusun kegiatan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan beberapa
cakupan perkembangan anak.
Dalam islam, strategi dalam mengajari anak usia dini melalui dua cara,
yakni secara langsung melalui cara dengan memberikan percontohan,
keteladan, membimbing dengan kasih sayang dalam melaksanakan
sesuatu sesuai perintah islam, mengucapkan bismillah setiap melaksana
kan amalan baik, membaca doa saat hendak tidur dan setelah terbangun
dari tidur, membaca doa saat hendak makan maupun sesudah makan,
secara tidak langsung yaitu; diawali dengan menentukan jodoh shaleh
ataupun sholehah yang tidak memilliki hubungan kerabat yang sangat
dekat, masih gadis dan subur, berakhlak mulia pada saat isteri
mengandung, pada saat anak lahir diazani pada telinga kanan serta
diikamati pada telinga kiri, memberikan makanan madu, memotong
rambut anak, melakukan akikah, memberikan nama yang terbaik,
memberi ASI sampai usia 2 tahun, saling menghormati dan memelihara
hubungan antara suami isteri, menciptakan keluarga yang sakinah,
melakukan islah ketika terjadi kesalah fahaman dan sebagainya.7

7

Ahmad Fuad al Ahwaniy, atTarbiyahfi al Islam(Mesir : Dar al Maarif,tt), hal 109-120
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Manusia kreatif dilahirkan melalui proses belajar yang selalu
mengormati keistimewaan tiap anak. Sehingga pendidikan berperan
penting, seperti halnya dengan membuat manusia kembali cerdas, serta
kreatif, agar tercapainya pengembangan hidup yang bernilai humanis.
Pendidikan harusnya mengupayakan agar memberi dorongan peserta
didik agar memiliki keberanian terhadap masalah kehidupan. Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) berperan penting dikarenakan pendidikan anak
ketika berusia 5 tahun pertama sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan
selanjutnya.8
Pendidikan anak usia dini menduduki tahapan yang paling dasar
sehingga

mempunyai

pondasi

yang

kokoh

dalam

meningkatkan

pertumbuhan serta perkembangan anak agar mempunyai kemampuan
untuk hidup mandiri dan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar.9.
Begitu pentingnya peran PAUD, sehinggga hendaklah sadar akan tugas
utama PAUD yakni Mengajari maupun mengurus anak usia dini serta
memberi bekal keterampilan diri sebagai pendidik. Guru seharusnya
menegaskan bahwasanya seluruh anak kreatif selain itu guru juga
bertugas dalam menjaga dan menumbuhkan kreativitas anak-anak.
Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya pendidikan pada masa
kedepannya tidak akan cukup jika hanya dibekali pengetahuan saja. Yang
terpenting ialah perkembangan kepribadian yang kuat, kokoh, gigih, serta
kreatif. Dikarenakan hal tersebutlah, sehingga pemerintah menentukan
bahwa pendidikan pada tiap tahapan wajib melakukan pengembangan
sikap, keterampilan,serta pengetahuan melalui kualitas yang tidak sama
dan harus seimbang.

Semakin awal

tingkatan

pendidikan

maka

perkembangan kompetensi sikap akan semakin besar, contohnya

8

Fidesrinur, dkk., Pedoman Penanaman Sikap Anak Usia Dini, (Jakarta: Direktorat Jenderal
PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hal. 29
9
Bukik Setiawan, Anak Bukan Kertas Kosong. Panduan Eksplorasi Berlajar, Berkarya Dan
Zaman Kreatif, (Jakarta: Panda Media, 2015), hal. 45
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menanamkan kecerdasan, moral, mandiri, bertanggung jawab, memiliki
kepercayaan diri, serta mempunyai keterampilan10.
Pada saat ilmu pengetahuan maupun teknologi terus-menerus
mengalami kemajuan, bersama itu juga profesi baru terus muncul,
misalnya social media experts, web designer, game designer, desain
grafis, bidang advertising ataupun pengusaha dibidang ekonomi kreatif.
Daniel Pink dalam A Whole New Mind, mengutip dari Bukik Setiawan,
mengatakan “masa depan ialah milik orang yang mempunyai pikiran yang
tidak sama, para pencipta serta orang yangempatik yang mempunyai
kemampuan mengenalkan pola dan membentuk makna.”11 Ini berarti
bahwasanya perkembangan kreativitas padai anak usia dini merupakan
sesuatu yang harus ada pada anak usia dini terkhusus anak yang ada
pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak yakni anak dengan rentang
umur empat hingga enam tahun.
Anak diusia ini mempunyai kepribadian yang unik, baik fisik, psikis,
sosial, moral, ataupun budaya, dan merupakan masa paling utama
terhadap kehidupan anak, dalam membentuk kepribadian anak tersebut.
Disamping itu, anak tersebut juga mempunyai rasa ingin tahu yang besar
dalam menjelajahi lingkungan sekitar. Anak usia ini menyukai pengamatan
dengan sangat terperinci, misalnya meraba, menyium, sampai menjilat
sesuatu barang yang baru ia lihat. Anak tidak memperdulikan nantinya
kegiatan yang dilakukan membuat ia kotor, basah, panas, ataupun sakit.
Dapat dilihat bahwa anak tersebut tengah menumbuhkan rasa ingin tahu
mengenai sesuatu dari pengalaman yang dilakukan. Namun orang tua
maupun guru bahkan terkadang tidak mengetahui bagian mana posisi
kehebatan maupun keanehan pada benda yang disukai anak tersebut.12
Mereka menganggap benda yang dipergunakan anak itu hanya mainan
10

Fidesrinur, of Cit, hal. 1
Bukik Setiawan, of Cit, hal. 27
12
Yeni Rachmawati dan Euis Kumiati. Strategi Pengembangan Kretfitas Anak Usia Taman Kanak
Kanak.(Jakarta : Kencana, 2010), hal 38-39..
11

20

semata yang dibeli demi kesenangan anaknya, dan tidak mengartikannya
menjadi alat yang mampu memberi rasa ingin tahu yang baru bagi anak
tersebut. Ada beberapa orangtua juga tidak menyukai dan sering
memarahi anaknya apabila menyentuh, membongkar, bahkan apabila
merusak permainan yang baru mereka belikan itu.
Orang dewasa yang tidak mengetahui terkait apa yang dilakukan
oleh anak secara tidak sadar sifat alamiah anak akan terhambat. Sifat
alamiah bisa hilang akibat larangan ataupun aturan seharusnya tidak
perlu, misalnya sikap berlebihan dalam menjaga sehingga merugikan
serta kasih sayang yang tidak sesuai kondisi, memarahi anak tanpa
alasan. Rasa keingintahuan anak pada sesuatu ialah sifat dasar
kreativitas. Jika gagal akan menimbulkan kreativitas anak tersebut.
Apabila dilakukan saat anak mulai remaja maka akan menyulitkan proses
perkembangannya. Sebab ketika usia remaja, kemampuan nalar anak
sudah cukup mengalami perkembangan.13 Adapun alasan yang logis ialah
akan lebih mudah untuk menumbuhkan pengetahuan sejak dini serta
terbukti efektif jika dibandingkan ketika telah dewasa.
Begitu pentingnya usia tersebut sehingga karakteristik anak usia dini
harus dipahami secara mutlak. Melalui PAUD diharapkan pengembangan
anak bisa berjalan optimal serta menyeluruh dengan tema program
pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan apa yang anak butuhkan.14
Acuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, bahasa, konsep sosial, serta
moral agama bisa disatukan melalui sebuah tema yang diangkat.15
Pengetahuan yang dikuasai guru serta model pembelajaran yang sesuai
dapat berpengaruh dengan berhasilnya perkembangan sikap kreatif anak
secara maksimal.
13

Primadi Tabrani, Proses Kreasi Gambar Anak, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Erlangga,
2014), hal. 7
14
Mirroh Fikriyanti, Perkembangan Anak Usia Emas (Golden Age), (Yogyakarta: Laras Media
Prima, 2013), hal 18
15
Yazid Bustomi, Panduan Lengkap PAUD (Melejitkan Potensi dan Kecerdasan Anak Usia Dini),
(Jakarta: Citra Publising, 2012), hal. 90.
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Didalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4
disebutkan bahwa guru sebagai tenaga profesional berkewajiban dalam
peningkatan martabat serta peran. Mulyasa yang dikutip oleh Arifin dan
Fardana mengatakan bahwa “sebagai agen pembelajaran (learning agent)
peran guru yakni sebagai fasilitator (facilitator), pemotivasi (motivator),
pemacu, merekayasa pembelajaran (to drive of instructional engineering),
memberi inspirasi belajar (inspiring learning) pada anak, sehingga terjadi
peningkatan mutu pendidikan nasional.”16
Model pembelajaran diartikan sebagai suatu desain yang memberi
gambaran proses secara rinci serta menciptakan kondisi lingkungan yang
mengharuskan anak melakukan interaksi didalam proses belajar sehingga
terjadinya perubahan ataupun pertumbuhan dalam diri anak tersebut. Hal
tersebut dicantumkan pada Permendikbud No 137 Tahun 2014 didalam
Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan kan
bahwasanya “pembelajaran ialah proses interaksi antar-anak, antar anak
dan pendidik ataupun guru dengan mengaitkan orangtua, serta sumber
belajar dan bermain pada program seperti PAUD.”17.
Model Pembelajaran Integratif ialah suatu model pembelajaran yang
bersifat induktif secara konseptual berdasarkan kepada aliran konstruktivis
didalam proses belajar. Berdasarkan pandangan konstruktivisme belajar
adalah proses aktif dari seorang subjek belajar untuk memperbaiki makna
melalui asimilasi serta menggabungkan keahlian atau materi yang ia
pelajari, sehingga maknanya berkembang.18
Didalam model pembelajaran integratif ini menggabungkan konsep,
subkonsep, pokok bahasan, sub pokok bahasan bidang studi antara satu

16

Ar-Raisul Karama Arifin, dan Nur Ainy Fardana, Peran Pendidik PAUD dalam
Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Melalui Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran,
(Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan: Volume 3, No. 3, Desember 2014), hal. 190
17
Anonim , Suplemen Materi, Seminar Nasional Kurikulum PAUD, (Sportorium UMY, 2015),
hal. 2.
18
Sardiman, Motivasi dan Intraksi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hal 32
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dengan yang lain dan membantu peningkatan dorongan bagi peserta didik
didalam proses belajar. Model pembelajaran ini menyatukan 4 fase, yakni
fase

berujung-terbuka

(peserta

didik

menguraikan,

melakukan

perbandingan, serta mencari pola), fase kasual (peserta didik memberi
penjelasan antara persamaan dengan perbedaan), fase hipotesis (peserta
didik melakukan hipotesis hasil terhadap keadaan yang tidak sama), serta
fase penutup dan penerapan (peserta didik melaksanakan generalisasi
agar terjadi hubungan yang luas).19 Sehingga didalam pelaksaannya
peserta didik menyatukan secara penuh segala bidang studi. Para peserta
didik dituntut bukan hanya mengetahui aspek dari bidang studi, tetapi juga
mampu mengaplikasikan seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang utuh.
Biasanya hal tersebut berlangsung didalam pembelajaran proyek ataupun
pembelajaran dimana kelompok peserta didik ikut terlibat untuk memecah
kan masalah bersama.
Sangkot Sirait mengatakan bahwa pembelajaran tematik integratif
ialah “suatu kegiatan proses belajar dengan melakukan integrasi materi
berbagai bidang studi dengan menggunakan tema tertentu. Pembelajaran
tematik adalah suatu upaya dengan mengintegrasikan pengetahuan,
keterampilan, nilai ataupun sikap dalam belajar dengan pikiran yang
kreatif menggunakan tema. Dari pengertian di atas disiimpulkan bahwa
pembelajaran tematik integratif bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan serta perbaikan belajar yang lebih tepat terutama pada
kepadatan materi belajar dan kurikulum yang tersedia.”20
Prinsip prinsip pembelajaran di TK, yaitu : “(a) bermain sambil belajar
dan seballiknya (b) proses belajar berorientasi terhadap pengembangan
peserta didik (c) proses belajar berorientasi terhadap kebutuhan peserta
didik (d) proses belajar memusat pada peserta didik (e) proses belajar
melalui
19

pendekatan

tematik

(f)

kegiatan belajar yang paikem (g)

Paul Eggen dan Don Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran, (Jakarta: Indeks, 2012), hal
259
20
Sangkot Sirait, Loc Cit, hal : 17.
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membangkitkan rasa ingin tahu (h) proses belajar melalui pengembangan
kecakapan hidup (i) proses belajar didukung dengan lingkungan yang
kondusif (j) prose belajar demokratis (k) proses belajar yang memiliki
makna.”21
Realitas yang sering ditemukan di lapangan yaitu minimnya alat atau
media, Sebagian anak belum memiliki media pembelajaran, terutama Alat
Permainan Edukatif (APE), proses belajar yang monoton serta berpusat
pada guru, tidak menggunakan pendekatan yang varfiatif, proses belajar
yang tidak pas dengan usia anak. Realitas didalam kelompok B2 TK As
Syuhada Kuala Tungkal, tempat peneliti mengabdi, pada saat guru
memberi

pengajaran

bidang

Pengembangan

Bahasa

mengenai

keaksaraan, seperti; mengucapkan simbol huruf, mengenali suara huruf
awal serta menyebut nama benda yang berada disekitar anak,
mengucapkan nama sendiri, beberapa anak masih belum memiliki
ketertarikan dan masih melakukan keinginannya sendiri hingga pada saat
ditanyakan kembali oleh guru mereka hanya menggelengkan kepala tidak
tahu, dan tidak mampu menyimpan dengan baik didalam pemikiran anak.
Peneliti beranggapan bahwa yang menjadi penyebab kurangnya
stimulasi yang tepat untuk merangsang anak anak, karena belum
melakukan penggabungan 4 fase yang saling berkaitan, yakni fase
berujung-terbuka

(peserta

didik

mendeskripsikan,

melakukan

perbandingan, serta melakukan pencarian pola), fase kasual (peserta
didik memberi penjelasan terhadap kesamaan serta perbedaan), fase
hipotesis (peserta didik menduga hasil terhadap kondisi yang tidak sama),
serta fase penutup dan penerapan (peserta didik melaksanakan
generalisasi agar menjadi hubungan yang luas), sehingga pengenalan
anak terhadap pelajaran terkesan lebih terpilah pilah,. Sebab sejauh ini
guru kurang mendapatkan pelatihan mengenai pendekatan belajar yang
21

Herlina Yuke Indrati, Sejarah Perkembangan Kurikulum dari Masa Kemasa.(Jakarta : Pusat
Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan. Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), hal
136-140
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sama dengan pengembangan kurikulum serta tuntutan anak, hingga guru
tidak memperoleh banyak jenis aktivitas didalam proses pembelajaran
kepada anak.
Hal ini didukung data yang peniliti peroleh dari Kelompok B2 Asy
Sytuhada Kuala Tungkal tentang pencapaian kemampuan psikomotorik
anak.
Tabel 1.1. Pencapaian Kemampuan psikomotorik anak di Kelompok B2
TK Asy Syuhada Kuala Tungkal22

No

22

Nama

1

Abidzar Ramadhan

2

Diran Efriza

3

M.Agam Pratama

4

M.Zidan Saputra

5

Muhamad Aldino

6

Alisha Khaira Wilda

7

Azkia Azzahra

8

Nabilla Ardi Raihaniy

9

Nur Aqilah

10

Shakila Auliya Akhmad

11

Syahira Auliya Akhmad

12

Zahra Salsabilla Putri

Penilaian
BB

MB

BSH BSB

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Dokumentasi TK Asy Syuhada Kuala Tungkal tahun 2019

√
√

Keterangan

25

Jumlah
Presentase

3

5

3

1

25% 42% 25% 8%

Keterangan :
BB

: Belum Berkembang

MB

: Mulai Berkembang

BSH

: Berkembang Sesuai Harapan

BSB:

: Berkembang Sangat Baik

Berdasarkan data tabel 1.1. di atas, diperoleh gambaran bahwa
kemampuan anak belumlah maksimal, dari 12 anak kelompok B2 TK Asy
Syuhada Kuala Tungkal, masih bervariasi, kemampuan psikomorik anak
masih didominasi dalam katagori

belum

berkembang dan

mulai

berkembang. Mulai berkembang ada 3 orang siswa atau 25%. Sementara
yang masuk dalam katagori mulai berkembang terdapat 5 orang siswa
atau 42%, dan berkembang sesuai harapan terdapat 3 orang siswa atau
25%, sementara yang masuk dalam katagori berkembang sangat
baik.hanya satu orang murid atau 8%
Realitas yang ada di kelompok B2 TK As Syuhada Kuala Tungkal,
tempat peneliti mengabdi, pada saat guru sedang memberi materi pada
bidang Pengembangan Bahasa mengenai keaksaraan, seperti; mengeja
simbol- simbol huruf, memahami suara huruf awal serta nama benda
disekitarnya, menyebut nama sendiri, beberapa anak tidak begitu tertarik
dan masih melakukan keinginannya sendiri hingga pada saat ditanyakan
ulang guru mereka cuma mengelengkan kepala.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, hendaknya aktivitas belajar anak haruslah memberikan
kesenangan serta berpusat kepada anak hingga mampu memberi
peningkatan hasil pembelajaran anak tersebut. Salah satu pendekatan
belajar yang menyenangkan yakni pengitegrasian materi belajar agar
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mampu meningkatkan psikomotik anak kelompok B2 Taman Kanak-Kanak
Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini terfokus pada masalah pembelajaran integratif
peningkatan hasil belajar terhadap anak kelompok B2 di Taman KanakKanak (TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat. Penelitian
ini menggunakan bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), adapun
rumusan masalah antara lain :
1. Bagaimana kemampuan psikomotorik peserta didik sebelum tindakan
dengan pembelajaran integratif di kelompok B2 Taman Kanak-Kanak
(TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimana kemampuan psikomotorik anak setelah tindakan dengan
pembelajaran integratif di kelompok B2 Taman Kanak-Kanak (TK) Asy
Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat ?
3. Apakah

melalui

pembelajaran

integratif

dapat

meningkatkan

kemampuan psikomorik peserta didik di kelompok B2 Taman KanakKanak (TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat ?
C. Batasan dan Fokus Penelitian
Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga serta banyaknya
objek yang menjadi domaian bagi seorang guru, maka kajian

hanya

memfokuskan pada peningkatan psikomotorik (membaca, menulis)
dengan pembelajaran integratif terhadap anak kelompok B2 Taman
Kanak-Kanak (TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
D.Tujuan dan Kegunuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian antara lain :
1. Ingin mengetahui kemampuan psikomotorik anak sebelum tindakan
dengan pembelajaran integratif dikelompok B2 Taman Kanak-Kanak
(TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
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2. Ingin mengetahui kemampuan psikomotorik anak setelah tindakan
dengan pembelajaran integratif di kelompok B2 Taman Kanak-Kanak
(TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
3. Ingin mengetahui kemampuan psikomorik anak dalam bentuk hasil
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui pendekatan integratif pada
anak kelompok B2 Taman Kanak-Kanak (TK) Asy Syuhada Kuala
Tungkal Tanjung Jabung Barat
Adapun kegunaan yang diharapkan adalah untuk:
1. Kegunaan Ilmiah
Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pikiran
tentang hasil belajar anak dengan pendekatan integratif, selain itu
diharapkan menambah bahan referensi dan menjadi perbandingan bagi
peneliti lain yang melaksanakan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis
Dalam

penelitian

ini

diharapkan

nantinya

mampu

memberi

informasi yang mendidik dan membangun sehingga dapat menjadi
pertimbangan bagi pihak sekolah, masyarakat maupun pemerintah serta
pihak terkait terhadap upaya yang berkaitan dengan hasil belajar dengan
pendekatan integratif, sebagai salah pilar pendidikan meningkatkan
kompetensi profesional gurudi lingkungan dinas pendidikan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
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BAB II
LANDASAN TEORI, KONSEP MODEL TINDAKAN DAN
PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori
1. Meningkatkan Kemampuan Psikomotorik
a. Pengertian Kemampuan Psikomotorik
Perkembangan fisik erat kaitannya dengan pengembangan mororik
anak, berupa pengembangan pengendalian gerak tubuh dengan aktiivitas
terprogram dan tertata antar susunan saraf, otot, otak serta spinal cord
(saraf tulang blakang). Pengembangan motorik kasar ialah pergerakan
tubuh dengan memanfaatkan otot-otot besar, baik sebagian ataupun
keseluruhan tubuh yang di pengaruhi oleh kematangan perkembangan itu
sendiri. Sementara motorik halus berupa gerak dengan memanfaatkan
otot halus ataupun sebagian dari tubuh tertentu yang mempengaruhi
kesempatan dalam belajar serta berlatih23
Menurut Suyadi pengembangan fisik-motorik ialah “perkembangan
jasmaniah menggunakan pusat saraf, urat saraf, serta otot yang
dikoordinasi. Gerakan ini berasal dari pengembangan refleks serta
kegiatan yang sudah ada sejak lahir. Sebelum gerak motorik ini mulai
berjalan, maka anak tidak bisa berdaya.“24
Menurut Susanto “perkembangan fisik ialah hal yang mendasari
kemajuan pengembangan selanjuntnya. Pada saat fisik mengalami
perkembangan yang baik anak mungkin akan makin mengembangkan
keterampilan fisik nya, dan mengeksplorasi lingkungan tanpa dibantu

23

Kemendikbud. Pengembangan Lima Aspek Kemampuan Anak Usia Dini,(2013), hal 20
Suyadi. Psikologi Belajar Anak.(Yogyakarta: Pedagogia., 2010), hal 2

24
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orang

lain.

Pengembangan

fisik

biasanya

juga

diikuti

dengan

perkembangan motorik, baik motorik halus dan motorik kasar.25,
Perkembangan motorik anak dibagi 2, yakni :
1. Keterampilan ataupun gerak kasar misalnya berjalan, lari, lompat, naik
turun tangga, nari, senam
2. Keterampilan motorik halus ataupun keterampilan manipulasi misalnya
menulis, menggambar, mewarnai, melukis, memotong, melempar,
menangkap bola serta memainkan benda ataupun alat permainan.
Tabel 2.1.Tingkat Pencapaian Perkembangan Psikomotorik Anak Usia 5-6
Tahun26

Lingkup
perkembangan
Motorik Kasar

Tingkat Pencapaian Perkembangan
Anak Usia 5-6 tahun
1. Melaksanakan

gerak

terkoordinasi

guna

tubuh

yang telah

melatih

kelenturan,

keseimbangan, serta kelincahan
2. Melaksanakan

koordinasi

gerak

mata-kaki-

tangan-kepala ketika meniru tarian ataupun senam
3. Melaksanakan

permainan

fisik

menggunakan

peraturan
4. Terampil mempergunakan tangan kanan dan kiri
5. Melaksanakan kegiatan kebersihan diri
Motorik Halus

1. Menggambar berdasarkan gagasan
2. Menirukan bentuk
3. Melaksanakan eksplorasi melalui berbagai
media maupun kegiatan

25

Susanto, Ahmad. PerkembanganAnakUsiaDini:Pengantar dalamBerbagai Aspeknya.
Jakarta: Prenadamedia Group 2012), hal 33
26
PERMENDIKBUD no 137 tahun 2014Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal 21-22
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4. Memakai alat tulis maupun alat makan secara
tepat
5. Menggunting berdasarkan pola
6. Menempelkan gambar secara benar
7. Mengekspresikan diri dengan gerak menggambar
secara terperinci.

Dijabarkan didalam Kompetensi Dasar :
1. Mempunyai prilaku yang menggambarkan hidup sehat (2.1)
2. Mengenali anggota tubuh, fungsi, serta gerakan untuk mengembang
kan motorik kasar maupun motorik halus (3.3) Mempergunakan
anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar serta halus (4.3)
Didalam sebuah buku,

Puspita berpendapat bahwa, mempunyai

pengetahuan serta kreativitas mengenai fungsi dari anggota tubuh,
mengenali nama anggota, peran anggota tubuh, cara perawatan tubuh
agar selalu sehat, mampu melaksanakan bermacam-macam gerak yang
diatur secara terkontrol, imbang, serta aktif guna pelatihan motorik kasar,
kuat, stabil, seimbang, lentur, maupun lincah. Sedang kan keterampilan
motorik halus bertujuan untuk melatih koordinasi mata serta pergelangan
tangan,

jari-jari

tangan

agar

kuat

dan

lentur,

berpengalaman

mempergunakan tangan kanan maupun kiri ketika melaksanakan
sesuatu.“27
Perkembangan

Psikomotorik

anak

usia

dini

ialah

proses

pertumbuhan dan perkembangan gaya gerakan seorang anak. Pada
umumnya pengembangan ini berjalan beriringan dengan saraf maupun
otot anak. Motorik ialah pengembangan kendali gerak tubuh berdasarkan
aktivitas yang teratur antar susunan saraf, otot, otak maupun spinal cord.

27

Puspita, A. Widya, DKK. 2015. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013,
Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan AnakUsia Dini, hal
31
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Pengembangan Psikomotorik anak umur 5-6 tahun mencakup motorik
halus maupun motorik kasar.
b. Karakteristik Keterampilan Koordinasi Gerakan Motorik Anak Usia Dini
Gerak motorik kasar ialah gerakan anggota tubuh dengan cara kasar
ataupun keras. Berk berpendapat28, bahwa anak yang semakin dewasa
serta memiliki tubuh yang kuat, gaya gerakannya akan bertambah
sempurna.

Hal

tersebut

menjadi

penyebab

pertumbuhan

dan

perkembangan otot menjadi besar dan kuat. Oleh karena itu, kreativitas
baru akan selalu muncul dan erat. Kemampuan gerak motorik kasar
mencakup aktivitas seluruh tubuh. Kemampuan koordinasi motorik kasar
meliputi ketahanan, cepat, lentur, tangkas, seimbang serta kuat.
Keterampilan koordinasi motorik kasar terbagi menjadi 3 kelompok,
yakni : 29
1) Keterampilan lokomotor diantaranya gerakan tubuh yang dapat pindah
tempat seperti : jalan, lari, lompat, meluncur, berguling, lari kecil,
menjatuh kan diri, serta naik sepeda. Keterampilan ini mampu
menumbuhkan kesadaran anak terhadap tubuh didalam ruang.
Kesadaran itu dinamakan kesadaran persepsi motorik seperti sadar
akan tubuh sendiri, waktu, hubungan ruang, konsep arahan, visual
serta pendengaran. Kesadaran tersebut dapat dilihat melalui upaya
mereka menirukan gerak yang lain.
2) Keterampilan non lokomotor, yakni pergerakan anggota tubuh dalam
konndisi diam ditempat misalnya, mengayun, angkat, goyang, rentang,
mendekap, melengkung, memutar, membengkuk serta mendorong.
Keterampilan

itu

berkaitan

dengan

penyeimbangan

ataupun

penstabilan anggota badan, yakni gerak yang memerlukan keserasian
ditaraf tertentu.

28

Suyadi, ofcit, hal 3
Kemendikbud, 2013,of cit, hal 21

29

32

Keterampilan manipulatif, diantaranya mempergunakan ataupun
mengontrol gerak otot kecil yang dibatasi, khususnya yang ada
pada tangan maupun kaki. Keterampilan ini seperti merenggang,
perasan,

tarikan,

genggaman,

pemotongan,

meronce,

pembentukan,
3) menggunting, penggambaran, pelukisan dan penulisan. Keterampilan
menduga, menangkap serta menerima.
Perkembangan gerak motorik halus ialah peningkatan koordinasi
gerakan tubuh yang menyangkut otot maupun saraf yang sangat kecil
ataupun detail. Kelompok ini dapat melakukan pengembangan gerak
motorik halus, misalnya meremas kertas, merobek, menggambar, melukis,
mewarnai, dan menulis.
Hurlock, E. Berk mengatakan “Dengan membandingkan antara gerak
motorik halus dengan kasar. Ia mengerti bahwasanya gerak motorik halus
merupakan lawan dari bentuk kasar. Hurlock mengatakan anak usia dini
prasekolah sudah terjadi perubahan besar terhadap gerak motorik nya.”30
Pengembangan kemampuan motorik halus dilakukan melalui cara
anak tersebut menggali pasir ataupun tanah, menyurahkan air, mengambil
dan menyusun bebatuan, daun-daunan, ataupun benda kecil lain, bermain
diluar ruangan contohnya bermain kelereng, dakon, maupun bekel.
Perkembangan motorik menjadi modal dasar anak dalam menulis.
Seluruh kegiatan ini dampak dari keseimbangan tubuh. Apabila tubuh
mengalami keseimbangan, tangan serta jari akan beraktivitas lebih
tanggap. 31
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Keterampilan motorik halus berkaitan dengan sistem gerak jari
tangan pada saat melaksanakan aktivitas32 diantaranya yaitu :
1) Mempergunakan gunting ketika memotong kertas
2) Memasang serta membuka kancing dan resleting
3) Menahan kertas menggunakan satu tangan, sedangkan tangan
satunya untuk menggambar, menulis ataupun melakukan aktivitas
lain.
4) Memasuk kan benang kedalam jarum
5) Merangkai manik-manik
6) Membentuk plastisin atau lilin
7) Melipat kertas untuk membuat suatu benda.
Perkembangan Psikomotorik ini dibedakan menjadi 2 yaitu motorik
kasar dan motorik halus. Keterampilan gerak motorik kasar diantaranya
aktivitas keseluruhan ataupun sebagian tubuh. Meliputi ketahanan,
kecepatan, kelenturan, ketangkasan, keseimbangan serta kekuatan.
Keterampilan gerak motorik halus ialah seluruh gerak yang diperoleh dari
seluruh tubuh.
c. Pentingnya Perkembangan Psikomotorik Anak
Perkembangan motorik adalah salah satu faktor terpenting didalam
proses tumbuh kembang seseorang secara menyeluruh. Adapun yang
mempengaruhi perkembangan motorik ini antara lain :
1) Anak mampu memberi hiburan bagi diri sendiri serta merasakan
kesenangan. Misalnya anak merasakan senang jika bermain bersama
boneka, melempar maupun menangkap bola.
2) Anak mampu berpindah antara satu tempat ketempat lain dan bisa
melakukannya sendiri. Keadaan ini dapat menumbuhkan kepercayaan
dirinya. Hurlock berpendapat33, rasa bahagia serta kepercayaan diri
32
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anak akan diperoleh ketika ia melakukan aktivitas sendiri. Apabila
bergantung kepada orang lain akan timbul rasa kecewa serta rasa
tidak mampu terhadap diri sendiri.
3) Anak bisa melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan disekolah.
Ketika usia pra sekolah, ia telah terlatih dalam menggambarkan,
melukiskan sert baris-berbaris.
4) Perkembangan motorik normal bisa membuat anak bermain ataupun
bergaul bersama teman sebaya, tetapi jika tidak normal dapat
mengperhambat anak dalam bergaul, bisa saja ia akan dikucilkan dan
menjadikan anak yang fringer (dipinggirkan)34
5) Perkembangan ini begitu berarti untuk pengembangan self-concept
ataupun kepribadian anak.
Jika Kemampuan Psikomotorik anak bisa berkembang baik serta
sehat iapun dapat melakukann aktivitasnya dengan baik.
d. Faktor Pengaruh Perkembangan Psikomotorik pada Anak Usia Dini
Wiyani35

membedakan

5

faktor

yang

berpengaruh

terhadap

pengembangan Psikomotorik anak usia dini, yaitu sebagai berikut :
1) Faktor Makanan
Memberikan makanan bergizi pada anak akan mempengaruhi
pengembangan anak usia dini. Dalam pemberian energi kepada anak
yang lebih aktif, memberikan gizi dan nutrisi cukup dapat memberi
rangsangan tumbuh kembang organ tubuh anak. Seperti pemberian
air susu ibu (ASI), ASI ini tidak bisa digantikan dengan makanan yang
lain. ASI diyakini banyak mengandung gizi maupun kesehatan seperti
membangun sistem kekebalan tubuh, menyuplai energi, protein serta
zat besi dengan kualitas yang imbang Pentingnya ASI terhadap
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tumbuh kembang anak, didalam islam diwajibkan sebagaimana
Firman Allah SWT didalam surat Al Baqarah ayat 233

Artinya :. Para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2
tahun penuh, Yakni bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan.
Serta kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian pada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak akan di bebani melainkan
menurut kadar kesanggupan nya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan dikarenakkan anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Jika keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) melalui kerelaan keduanya melalui
musyawarah, Maka tidak ada dosa terhadap kedua nya. apabila kamu
menginginkan anakmu disusui oleh orang lain, Maka tidak akan
berdosa bagimu jika kamu memberi pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah dirimu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang dirimu kerjakan.(QS. Al Baqarah :233) 36
Menurut Tafsir Kementerian Agama37setiap ibu mempunyai
kewajiban menyusukan anak mereka hingga ia menginjak usia 2
tahun. Tidak masalah jika masa penyusuan kurang dari masa yang di
tentukan,

apabila

orang

tua

melihat

adanya

masalah.

Allah

memberikan kewajiban pada ibu untuk menyusukan bayi nya, sebab
36
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air susu ibu berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak. Air susu ibu
ialah makanan yang sangat baik bagi bayi, serta tidak diragukan lagi
oleh semua ahli gizi. Selain itu hubungan ibu sangat erat dengan
pengembangan jiwa maupun mental sang anak. Seorang ibu yang
tidak mau menyusui anaknya dengan alasan kecantikan, maka secara
tidak langsung akan menngakibatkan hilangnya harapan dalam
menumbuhkan hubungan keibuan dengan anak mereka.
Selain menjelaskan kewajiban memberikan ASI kepada anak, ayat
diatas juga memberi penjelasan mengenai kewajiban orang tua
memberikan perlindungan serta menjamin kesehatan anak secara
jasmani maupun rohani dimana hal tersebut berpengaruh pada
pengembangan fisik motorik anak38
2) Faktor Pemberian Stimulus
Pemberian stimulus misalnya dengan membujuk anak supaya
melaksanakan aktivitas bermain, seperti permainan yang menyertakan
gerakan fisik anak usia dini ini mempengaruhi pengembangan
Psikomotorik anak. Kegiatan tersebut apabila dilaksanakan secara
rutin maupun berulang mampu memberi peningkatan kekuatan fisik,
kelenturan pada otot dan keterampilan motorik kasar pada anak
langsung sehingga mempengaruhi pengembangan Psikomotorik
anak.
3) Kesiapan Fisik
Kunci Kesiapan fisik yaitu kematangan fisik serta sarafnya. Dapat
dibuktikan walaupun orang tua telah memberi pelatihan pada anak,
pertumbuhan anak belum berkembang sesuai dengan harapan
mereka, Oleh karena itu, proses pengembangan Psikomotorik anak
bukan hanya disebabkan pemberian stimulus dari orang tuanya,
namun berkaitan dengan persiapan fisik. Kematangan organ fisik

38

Wiyani, ofcit, hal 40
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ditandai melalui ketercapaian jaringan otot yang sangat erat, kuat
serta teratur dalam bekerja.

4) Faktor Jenis Kelamin
Jenis kelamin tidak bisa terabaikan karena berpengaruh dalam
pengembangan Psikomotorik anak usia dini. Anak perempuan
cenderung menyukai kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan
motorik halus sedang kan anak laki-laki lebih menyukai kegiatan yang
berkaitan dengan keterampilan motorik kasar.39
5) Faktor Budaya
Budaya

masyarakat

dapat

mempengaruhi

pengembangan

Psikomotorik anak. Faktor budaya membuat anak laki-laki bermain
bersama anak laki-laki yang lain berdasarkan aktivitas yang
disesuaikan

dengan

budaya.

Mereka

dilarang

melaksanakan

permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan.
Dengan demikian, faktor yang berpengaruh dalam pengembangan
Psikomotorik anak usia dini yaitu faktor makanan, pemberian stimulus,
persiapan fisik, jenis kelamin serta faktor budaya. Hal ini akan
memberi pengaruh besar dalam perkembangan Psikomotorik anak
usia dini.
e. Stimulasi untuk Meningkatkan Perkembangan Fisikomotorik
Bloom40, “mengatakan bahwasanya jarak dalam menguasai
psikomotorik dilihat melalui gerak kaku hingga gerak lancar ataupun
luwes.” Dave menguraikan teori Bloom melalui klasifikasi domain
psikomotorik kedalam 5 kategori, diawali dengan tingkat terendah
hingga tertinggi. Teori inilah yang menjadi tumpuan dalam memberi
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stimulasi untuk peningkatan pengembangan fisik-motorik kepada anak
usia dini.
1) Imitation (Peniruan)
Imitation (peniruan) ialah keterampilan dalam penentuan suatu
gerak yang sudah terlatih sebelum nya. Latihan dilaksanakan melalui
pendengaran ataupun penglihatan. Jadi, kemampuan ini adalah
representasi ulangan mengenai yang terlihat serta terdengar oleh
anak.

Proses

tingkatan

gerakabn

fisik-motorik

ditahap

ini

dilaksanakan melalui peragaan gerak tertentu, ataupun hanya
menonton acara film, stimulan yang mampu memberikan pencapaian
kemampuan gerak fisik motorik. seperti meniru gerakan binatang,
suara burung, ataupun gerak yang lain.
2) Manipulation (Penggunaan konsep)
Manipulation

(penggunaan

konsep)

ialah

kemampuan

penggunaan konsep didalam melaksanakan aktivitas. Ditahap ini
proses pengembangan anak terus diikuti arahan, penampakan
gerakan, serta penetapan kapasitas gerak tertentu sesuai pelatihan.
Stimulasi untuk pencapaian kemampuan gerak fsikmotorik ialah
melalui pelatihan kemampuan anak, misalnya penggunaan sendok
makan, gunting, gergaji, ataupun gerak melompat, loncat, skipping.
3) Presition (Ketelitian)
Presition (ketelitian) ialah kemampuan yang berhubungan dengan
gerakan untuk melakukan identifikasi tingkatan secara detail.
kemampuan ini sama seperti ditahap manipulasi. Ditahap ini sudah
memenuhi tingkatan kontrol tertinggi, oleh karena itu kesalahan bisa
tereliminasi. Stimulan yang bisa diberi dalam mencapai gerakan
Psikomotorik yaitu dengan jalan mundur, menendang dan melempar
bola, penangkapan bola, serta jalan zig-zag.
4) Articulation (Perangkaian)

39

Articulation (perangkaian) ialah kemampuan dalam melaksanakan
berbagai gerak secara gabunga serta berkesinambungan. Hal
tersebut memerlukan koordinasi dengan organ tubuh, saraf, serta
mata secara teliti. Kemampuan tersebut bisa mengalami peningkatan
dengan mengurut kan berbagai gerakan yang saling berhubungan,
terus-menerus, serta luwes. Stimulan yang disampaikan guna
pencapaian kemampuan gerak fisik-motorik seperti menggambar,
mengetik, menulis, dan sebagainya.
5) Naturalization (Kewajaran/ Kealamiahan)
Naturalization (kewajaran/kealamiahan) ialah kemampuan dalam
melaksanakan gerakan yang wajar ataupun luwes. Agar bisa
melaksanakan gerakan ditahap ini memerlukan koordinasi tingkat
tinggi dengan saraf, pikiran, mata, tangan, serta anggota tubuh lain.
Hal ini dikarenakan tahap ini ialah melakukan demontrasi ataupun
memperagakan gerakan akrobat, pantomim, tampilan berbagai gaya,
dan lain-lain. Gerakan tersebut mesti diulang-ulang sampai tercapai
tahapan kelenturan serta keluesan gerakan sempurna.
Indrijati41“ berpendapat dalam peningkatan kecerdasan Psiko
motorik

berperan

penting

terhadap

anak.

Sebab

kesuksesan

pengembangan ini sebagai acuan dalam pengembangan subjek
lainnya.
f. Perumusan Tujuan Psikomotorik
Perumusan tujuan psikomotor merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perumusan tujuan pembelajaran khusus. Karena itu
perumusan harus spesifik dan operasional sehingga hasil (meningkatkan
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Indriajati, of cit, hal 33
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tingkah laku) yang diharapkan bisa dilakukan pengamatan (observasi)
serta bisa dilakukan pengukuran (measurable)42
Didalam perumusan tujuan psikomotor, Robert F.Mager memberi
petunjuk cara merumuskan tujuan. Menurutnya terdapat 3 syarat yang
diharuskan ketika menentukan tujuan, sebagaimana yang disunting oleh
Purwanto43 berikutini:
1) “Tujuan harus performance, yaitu tujuan harus menyepakati sesuatu
yang diinginkan dan dilaksanakan bagi siswa. Jadi harusnnya dalam
bentuk

prilaku

siswa

yang

bisa

dilakukan

pengamatan

serta

pengukuran.
2) Tujuan harus conditions yaitu didalam tujuan harus menyatakan
keadaan tingkah laku sebagaimana yang diinginkan terjadi.
3) Tujuan harus criterion yaitu didalam tujuan bisa member gambaran
mengenai kriteria, hingga sejauh mana penampakan dari tingkah laku
siswa yang diinginkan. Seperti harus memiliki kejelasan dalam batasan
ataupun tingkatan kemampuan tingkah laku siswa bisa diterima dan
bisa tercapai”.
Untuk melengkapi pendapat Marge tersebut, menurut Nasution44
memberi petunjuk tentang langkah-langkah perumusan tujuan sebagai
berikut:
1) Cari atau tentukan suatu tujuan yang bermakna bagisiswa.
2) Menentukan “referent situation” yakni suatu keadaan bagaimana tujuan
tersebut bisa dilaksanakan dengan nyata.
3) Menuliskan test yang berkaitan antara kondisi referensi tersebut
dengan cermat melalui gambaran kedaan, kelakuan serta standar
kelakuan pada situasi tersebut. Sehingga siswa bisa melaksanakan
42
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berdasarkan yang dipelajari didalam keadaan secara nyata.
4) Menulis tujuan pembelajaran kedalam suatu prilaku nyata yang
mempunyai hubungan dengan referensi tersebut.
Tujuan

psikomotor

mengandung

perilaku

spesifik

yang

memungkinkan dapat dilakukan. Rumusan tujuan tersebut berupa kata
kerja, sebagaimana yang dirumuskan Nariman E. Gronlund dan R.W
Maclay oleh Arifin dan Rosyad sebagaiberikut:
Tabel 2.1. Taksonomi Gambaran Pendidikan Fsikmotorik

No
1

2

3

Kategori dari
taksonomi
Persepsi,
Memproses
kesadaran
mengenai
munculnya
perumahan
setelah keaktifan:
melihat
mendengar,
merasakan,
mencium dan
gerakan urat
syaraf.
Siap untuk
menentukan
langkah selanjutnya
setelah muculnya
tanggapan
kemampuan
didalam
membedakan,
menetapkan,
menggunakan,
neoromuscullar
yangtepat dalam
membuat response.
Response
terpimpin:
diantaranya
persepsi dan
persiapan diatas,

Tujuan pengajaran
Stimulasi sensaris
mendengar isyarat,
melihat
bentuk, angka mengantar
suatu bentuk, merasakan
manis, pahit, mencium
serta memegang sesuatu,
diskriminasi dari tandatanda: menuruti
perubahan, menjawab
dengan gerak
memisahkan konsep.

Istilah hasil belajar
yang behavioristic
Melihat, mendengar,
menyentuh,
mengecap,
mencium, memegang.

Kesiapan mental, memilih
dan membuat aturan.
persiapan fisik didalam
penyesuaian kemampuan
neoromuscular. persiapan
emosional ketika
merespon sikap yang
tepat.

Memilih,
memisahkan,
menunjukkan,
mengambil,
menggunakan,
melakukan,
menimbang,
mengerjakan,
menjawab,
memecahkan,
memperlihatkan.

Mutasi: menunjukkan
sesuatu. trial error
pemecahan masalah.
Mengikuti: petunjuk hingga
belum dikenali, pengadaan

Peniruan,
memperagakan,
menggerakan,
Menggunakan,
pemisahan,

42
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5

pengembangan
kemampuan pada
kegiatanpencatatan
serta pembuatan
laporan.
mekanisme:
Menggunakan
beberapa skill
didalam aktifitas
secara kompleks,
mencakup1,2,3
diatas.

Respon yang
komplek dalam
menggunakan
sikap pengalaman
1,2,3 dan 4 diatas,
Menggunakan
rencana test,
perkembangan
modal.

eksperimentasi,
pembuatan singkatan,
penggambaran,
penyusunan dan
sebagainya.
memilih: bahan dan alat
pelengkap, menyusun
rencana aktifitas serta
waktu, melatih
kemampuan, penyusunan
serta merangkai,
melaksanakan tugas
dengan baik, bertanggung
jawab dengan cepat
memperhitungkan hasil
pemilihan dan penentuan
Adaptasi: mengenai
sumber dalam
merencanakan dengan
prosedur yang sesuai,
mempergunakan
kemampuan serta
menentukan profesi
pelaporan, penjelasan.

mengubah,
Penyusunan,
membuat,merangkai,
menyingkat,
serta
menyimpulkan.
memasang,
mempergunakan,
perbaikan,
melakukan,
perubahan,
Penyusunan dan
pembentukan.

Menyesuaikan,
perencanaan,
pnggunaan,
melakukan.
pelaporan,
menjelaskan.

(Nariman E. Gronlund dan R.W Maclay) 45
Rumusan tujuan psikomotor menggambarkan sesuatu yang dapat
diekspresikan oleh siswa secara langsung baik dalam suatu kegiatan.
Sebagai

contohnya

adalah

siswa

melakukan

khutbah

di

depan

masyarakat yang sebelumnya dibutuhkan persiapan khusus untuk dapat
menyampaikan tema yang telah dipilihnya dengan baik yang kemudian
siswa tersebut melaksanakan khutbah dengan ekspresi layaknya da’i,
otomatis dari penyampaian siswa tersebut memerlukan respon dari
masyarakat atas tema yang telah disampaikan untuk dijawab maupun
mendapatkan gerak balas dari masyarakattersebut.
Dan adapun selama proses berlangsung siswa tersebut memerlukan
bakat maupun skill yang menjadi tumpuan pegangan siswa dalam
45

Arifin loc cit, hal 115
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berkhutbah ataupun berdakwah. Karena suatu adaptasi dari proses
kegiatan itu merupakan prosedur yang telah terinci dalam suatu program
kegiatan. Sebagaimana tujuan psikomotor mengandung perilaku spesifik
yang memungkinkan dapat dilakukan untuk pengembangan modal yang
siswa miliki.
g. Pembelajaran Psikomotor
Ebel berpendapat “terdapat keterkaitan antar tujuan yang
ingin

dicapai,

metode

belajar

serta

evaluasi

yang

akan

dilaksanakan. Disebabkan adanya yang berbeda antara titik
berat sasaran proses belajar sistem psikomotor dan kognitif
sehingga tehnik dalam belajaranpun tidak akan sama.”46 Mills
berpendapat bahwa keterampilan dalam belajar dapat efektif
apabila

dilaksanakan

pembelajaran
Leighbody48“

dengan

sembari

mengerja

mengatakan

mempergunakan
kan

bahwasanya

(learning
sifat

by

sistem
doing).”47

terampil

yang

diajarkan dengan praktik secara konsisten menjadi terbiasa dan
selalu

dilaksanakan”.

dilakukan,

ia

dilaksanakan

Goetz

berdasarkan

mengngkapkan

bahwasanya

secara

konsisten

dapat

penelitianyangg
“pelatihan

memberi

yang

pengaruh

terbesar terhadap kemahiran yang terampil. Dijelaskan juga jika
hanya diulang tidak bisa memperoleh prestasi pembelajaran
yang tinggi, tetapi memerlukan feedback yang bertujuansi untuk
menguatkan kebiasaan. Jika mengalami perkembangan maka
kebiasaan tersebt tidak akan mati ataupun hilang.”49
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Gagne beranggapan bahwasanya “kondisi yang mampu
meningktkankan kegiatan pembelajaran agar terampil terdiri dari
2 jenis,yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal
dilaksanakan

melalui (a) memperingatkan

berulang

bagian

kompetensi yang telah diajarkan, (b) memperingatkan tata cara
ataupun urutan gerak yang ia kuasai. Sedangkan pada keadaan
eksternal dilaksanakan melalui (a) instruksi verbal, (b)gambar,
(c)demonstrasi, (d)praktik, serta (e)feedback.”50
Ketika melatih keterampilan psikomotor atau gerakan terdapat
tahapan

yang

perlu

dilaksanakan

supaya

proses

belajar

mendapatkan hasil yang maksimal. Mills51 mengatakan adapun
tahapan tersebut yaiu : (a) menetapkan tujuan kedalam bentuk
perbuatan, (b) melakukan analisis kompetensi dengan terinci serta
berurutan, (c) memperagakan kompetensi diikuti uraian singkat
yang berisi kepedulian pada butir-butir kunci yang dibutuhkan guna
penyelesaian tugas serta tahapan yang sulit, (d) memberikan
kesempatan pada anak didik

dalam melaksanakan tugas yang

diawasi serta dibimbing, (e) memberi evaluasi mengenai upaya
anak didik.
Edwardes mengatakan bahwasanya “proses belajar dengan
praktik meliputi 3 tahapan, yakni (a) penyampaian oleh pendidik, (b)
aktivitas praktik dari peserta didik, dan (c) evaluasi hasil bekerja
peserta didik. Guru wajib member penjelasan pada anak didiknya
kunci

keterampilan

yang

dibutuhkan

dalam

penyelesaian

pekerjaan. Kompetensi kunci ialah kemampuan utama yang wajib
dipunyai seseorang sehingga pekerjaan bisa terselesaikan secara
benar dan memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya, ketika
50
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memukul bola, kunci nya ialah anak didik harus menempati bola
sesuai titik ayunan. Sehingga energi yang keluar tidak banyak tapi
memperoleh

hasil

yang

maksimal.

Contoh

lainnya,

ketika

mengendori mur, kunci nya ialah anak didik harus memegang kunci
dengan posisi yang pas/tepat yaitu pada bagian ujung kuncinya.
sehingga

energi

yang

keluar

tidak

banyak

dibanding

jika

memegang kunci dipegang dengan posisi yang tidak sesuai.”52
Keselamatan dalam bekerja juga tidak boleh diabaikan,
terutama bagi anak didik, bahan, serta alat. Leighbody mengatakan
bahwasanya “keselamatan kerja tidak terpisahkan dari kegiatan
belajar psikomotor. Guru memberi penjelasan keselamatan bekerja
pada anak didik secara jelas. Sebab kompetensi kunci serta
keselamatan kerja adalah 2 bagian penting didalam proses belajar
terampil, sehingga ketika dievaluasi dua bagian tersebut diharuskan
memperolehkan porsi tertinggi.53
Penilaian Psikomotorik Penilaian psikomotor ialah area yang ada
kaitannya dengan keterampilan (skill) melakukan tindakan sesudah orang
tersebut memperoleh pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor
merupakan ranah yang mempunyai hubungan dengan kegiatan fisik,
seperti lari, lompat, lukis, nari, mukul, dan lain-lain. Hasil belajar tersebut
terlihat didalam wujud keterampilan (skill) dan kemampuan melakukan
tindakan individu. Hasil pembelajaran psikomotor tersebut keberkelanjutan
dari hasil pembelajaran kognitif (pemahaman terhadap suatu) dan hasil
pembelajaran afektif (yang baru terlihat didalam wujud gaya perilaku).
Kedua

hasil

pembelajaran

tersebut

menjadi

hasil

pembelajaran

52Edwardes,HN.Bagaimana Membantu Orang Belajar Keterampilan. (Padang: FPTK – IKIP
Padang, 2011), hal 43.
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psikomotor jika anak didik sudah memperlihatkan gerak-gerik disesuaikan
berdasarkan isi yang berada didalam ranah kognitif serta afektif tersebut.54
Perincian didalam ranah tersebut bukan dibentuk oleh Bloom, tetapi
dibuat ahli lainnya dan masih didasari ranah yang dibentuk oleh
Bloom. Domain tersebutt dibuat oleh Simpson, adapun kategorinya
sebagai berikut :55
a) “Persepsi (Perception)
Menggunakan panca indera menjadi acuan dalam melakukan
gerak. Tanggapan tersebut meliputi mampu dalam mewujudkan
pemisahan yang sesuai diantara 2 rangsangan ataupun lebih,
didasari pada perbedaan antar ciri fisik yang khusus terhadap
rangsangan.

Kemampuan

tersebut

disebutkan

didalam

suatu

tindakan yang memperliatkan kesadaran tentang adanya dorongan
(stimulasi) yang berbeda diantara semua keberadaan rangsangan.56
b) Kesiapan (Set)
Kesiapan fisik, mental, serta emosional dalam melaksanakan
setiap gerak. Kesiapan meliputi keterampilan dalam penempatan diri
mereka kedalam kondisi untuk mengawali suatu gerak ataupun
rangkaian gerak. Keterampilan tersebut ini ditampilkan kedalam
bentuk persiapan jasmani maupun rohani.
c) Guided Response (Respon Terpimpin)
Tahap pertama didalam meninjau kemampuan yang kompleks,
seperti imitasi serta gerak coba-coba.
d) Mekanisme (Mechanism)
Kebiasaan dengan berbagai gerak yang sudah diajarkan
sehingga tampilan lebih yakin dan cakap. Meliputi keterampilan
54
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ketika

melaksanakan

suatu

tahapan

gerak

secara

lancar

dikarenakan telah terlatih seadanya dengan tidak melihat contoh
yang telah disampaikan
.
e) Respon Tampak Yang Kompleks (Complex Overt Response)
Gerak motoris yang kompeten terdapat pola gerak secara
kompleks. Gerak

kompleks

ini

meliputi

keterampilan

dalam

melakukan suatu kegiatan, mencakup berbagai komponen, secara
lancar, tepat serta efisien. Keterampilan tersebut dijelaskan sebagai
suatu rangkaian prilaku secara berurut serta menyatukan berbagai
subketrampilan sehingga terbentuk seluruh gerak-gerik yang terarah.
f) Penyesuaian (Adaptation)
Keterampilan yang telah mengalami perkembangan mampu
menyesuaikan dengan berbagai keadaan, hal tersebut meliputi
keterampilan akan perubahan serta penyesuaian pola gerak-gerik
sesuai keadaan sekitar, ataupun menunjukan tingkat keterampilan
yang sudah mencapai keahliann nya.57
g) Penciptaan (originstion)
Membuatkan pola gerak yang terbaru disamakan dengan
suasana ataupun suatu masalah tertentu. Menciptakan suatu
kreatifitas meliputi kekuatan dalam mewujudkan berbagai pola
gerakan terbaru berdasarkan ingatan maupun keinginan sendiri.
Dapat disimpulkan bahwasanya ranah ketermpilan psikomotik anak
usia dini sangatlah penting, sebab anak ketika menginjak umur tersebut
sangat mobilitas sehingga memerlukan tahapan tahapan bimbingan
sesuai usianya.
2. Pendidikan Anak Usia Dini
57

Ibid, hal 269
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Pendidikan Anak Usia Dini ialah “suatu usaha membina yang
diarahkan pada anak dari lahir sampai umur 6 tahun yang dilaksanakan
dengan memberikan rangsangan pendidikan guna menunjang tumbuh
kembang jasmani serta rohani sehingga anak siap ketika masuk
pendidikan selanjutnya.”58
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ialah institusi pendidikan anak
usia dini yang memberi pelayanan pendidikan pada anak usia lahir hingga
usia enam tahun. Di Indonesia terdapat lembaga pendidikan anak usia
dini yang telah dikenali oleh seluruh masyarakat, diantaranya :
a) “Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA) TK ialah suatu
satuan pendidikan pada anak usia dini melalui jalur pendidikan formal
yang mengadakan pendidikan pada anak umur empat sampai enam
tahun yang terdiri dari dua kelompok yakni Kelompok A anak umur
empat sampai lima 5 tahun serta Kelompok B anak umur lima sampai
enam tahun.”59
b) “Kelompok Bermain (Play Group) ialah suatu bentuk PAUD sebagai
jalur pendidikan non formal yang mengadakan program pendidikan
serta kesejahteraan pada anak umur dua hingga empat tahun.
Sasarannya yaitu anak berumur dua sampai empat tahun serta anak
berumur empat sam pai enam tahun yang tidak bisa masuk TK (
setelah dilakukan pengkajian serta memperoleh pertimbangan dari
pihak berwenang).”60
c) “Tempat Penitipan Anak (TPA) ialah suatu layanan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah dan masyarakat untuk anak sejak lahir
hingga berusia enam tahun bagi orang tua yang bekerja.”61
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Tinjauan tentang Pendidikan Anak Usia Dini
1) “Standar Kompetensi Anak Usia Dini berisi perkembangan aspek
antara lain : 1) Moral serta nilai agama 2) Sosial, emosional serta
mandiri 3) Bahasa 4) Kognitif 5) Fisik atau Motorik dan 6) Seni
2) Karakteristik Pendidikan Anak Usia Dini62 ialah 1) anak belajar lewat
bermain, 2) anak belajar dengan mennciptakan kemampuan, 3) anak
belajar dengan cara ilmiah, 4) anak baik dalam belajar apabila yang ia
pelajari memperhatikan seluruh aspek perkembangan, memiliki makna,
menarik, serta memiliki fungsi. Adapun yang disiapkan oleh pendidik
yaitu persiapan materi (bahan) serta proses pembelajaran”.
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu :
a) Materi bagi anak Usia lahir hingga tiga tahun, diantaranya :
1) Pengenalan diri sendiri (pengembangan konsep diri)
2) Pengenalan perasaan (pengembangan emosi)
3) Pengenalan mengenai orang lain (pengembangan sosial)
4) Pengenalan banyak gerakan (pengembangan fisik)
5) Pengembang komunikasi (pengembangan bahasa)
6) Keterampilan berpikir (pengembagan kognitif)
b) Materi bagi anak berusia tiga sampai enam tahun, diantaranya :
1) Keaksaraan/pelafalan meliputi tingkatan kosakata serta bahasa,
pengetahuan fonologi, wawasan pengetahuan, pembicaraan,
pemahaman buku dan teks lain.
2) Konsep matematika meliputi perkenalan angka, pola serta
hubungan, geometri dan kesadaran ruang, , pengumpulan data,
penyusunan serta penyampaian.
62

Novan Ardy Wiyani & Barmawi, Format PAUD , (Konsep,
Karakterisitik,&ImplementasiAnak Usia Dini), ( Jogjakarta PT. Ar Ruzz Media, 2012), hal
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3) Pengetahuan Alam ditekankan terhadap objek, aktivitas, bumi
serta lingkungan.
4) Pengetahuan Sosial menjelaskan keunikan tempat kehidupan
manusia serta hubungan antar tempat satu ketempat lain dan
proses pemetaan, seperti didalam perumahan terdapat ruang
tamu, tempat tidur, WC, dapur, ruang keluarga, dan sebagainya.
5) Seni, menari ialah mengutarakan gagasan kedalam gerak tubuh
sambil mendengar musik, serta menyampai kan perasaan.
Musik, ialah memadukan irama guna menghasilkan melodi
maupun suara yang menarik. Drama, ialah pengungkapan cerita
lewat aksi dan dialog. Seni pun meliputi melukis, penggambaran,
mengoleksi suatu barang, pembentukan menggunakan tanah liat
ataupun bahan lain, penyusunan bangunan, pembuatan boneka,
mengecapan menggunakan stempel,dan sebagainya.
6) Teknologi,

mengulas

mengenai

peralatan

teknologi

yang

dipergunakan para anak dirumahnya, disekolah serta pekerjaan
keluarga. Anak tersebut bisa mengenali nama peralatan dan
mesin yang dipergunakan manusia setiap hari.
7) Keterampilan proses meliputi cara mengamati, mengeksplorasi,
bereksperimen,

memecahkan

permasalahan,

organisasi,

komunikasi serta informasi
Proses belajar anak usia dini dilaksanakan berdasarkan area
bermain. Sentra/Area itu sesuai dengan keperluan serta keadaan pada
tiap satuan Pendidikan. Misalnya Sentra Balok, Sentra memainkan
Peranan, Sentra Kesenian, Sentra Musik, Sentra Persiapan, Sentra
Agama serta Sentra masak.
Dengan demikian peran guru sangat penting untuk menyesuaikan
kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan, kebutuhan anak dan
keterampilan tenaga pendidik itu sendiri.
3. Pembelajaran Integratif

51

Kata integratif berawal dari bahasa inggris “integral, integrate,
integration” berarti bulat, utuh, menyatupadukan, menggabungkan,
mengelompokkan. Model ini memiliki arti suatu model ajaran ataupun
instruksional guna menolong siswa dalam pengembangan pengetahuan
secara

lebih

dalam

mengenai

kemampuan

terstrukur

sekaligus

membentuk keterampilan cara fikir kritis siswa. Konsepnya ialah bahan
pembelajaran yang melakukan penggabungan berbagai sudut pandang
materi belajar tersebut63
Model Integratif ialah “suatu model belajar yang induktif secara
terkonsep

berdasarkan

aliran

kontruktivisme

pembelajaran.

Aliran

kontruktivisme

ialah

pembelajaran

dalam

merekontruksi

isi

didalam

metode
melalui

kegiatan

aktif

asimilasi

subjek
serta

menggabungkan pengalaman ataupun materi yang dipelajari sesuai
dengan

arti

yang

telah

diperoleh,

sehinggan

artinya

mengalami

perkembangan.”64
Model belajar integratif menyatukan konsep, subkonsep, pokok
pembahasan, subpokok pembahasan, materi belajar antara satu dengan
yang lain. Model tersebut menyatukan 4t fase yang berkaitan, yakni fase
berujung-terbuka (anak didik melakukan pendeskripsian, perbandingan,
serta pencarian pola), fase kasual (anak didik memberi uraian terhadap
persamaan serta perbedaan), fase hipotesis (anak didik menghipotesis
kan hasil terhadap keadaan yang tidak sama), fase penutup dan
penerapan (anak didik menggeneralisasikan agar membentuk interaksi
yang luas).
Didalam implementasinya peserta didik menggabungkan secara
penuh seluruh bidang studi. Peserta didik diminta bukan hanya
63
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memahami

sudut

mengaplikasikan

pandang

rancangan

antar

bidang

membentuk

studi,

suatu

tetapi

kesatuan

dapat
secara

kompleks. Hal tersebut berlangsung didalam proses belajar yang
menyertakan kelompok pembelajaran anak didik melakukan pemecahan
permasalah secara bersama-sama.
Beberapa prinsip pembelajaran integratif dapat dilihat di bawah ini :t:
1) “Pembelajaran tematik integrative mempunyai suatu tema secara
actual, berdekatan dengan dunia peserta didik serta terdapat didalam
kehidupan

sehari-harinya. Hal tersebut menjadikan alat penyatuan

materi yang berbeda dari berbagai materi pembelajaran.
2) Pembelajaran tematik integrative harus memiliki bahan dari berbagai
materi pembelajaran yang saling berkaitan. Sehingga, materi yang
terpilih mampu mengutarakan tema yang bernilai. Bisa saja terdapat
materi dengan gaya horizontal yang tidak terdapat didalam standar isi.
Penyampaian materi tersebut harus diberi batasan yang berpacu
terhadap tujuan dalam belajar.
3) Pembelajaran tematik integrative jangan sampai terbentur dengan
tujuan kurikulum yang berjalan, pembelajaran ini hendaknya memberi
dukungan dalam mencapai tujuan secara kompleks.
4) Materi pembelajaran bisa disatukan didalam satu tema dengan
melakukan pertimbangan keterampilan peserta didik meliputi minat,
kemampuan, kebutuhan serta pengetahuan awal.
5)

Materi pelajaran yang disatukan tidak boleh memaksa.”65
Model pembelajaran ini didasari terhadap wawasan bahwasanya

peserta didik menciptakan pengetahuannya sendiri mengenai materi yang
diajarkan dibandingkan hanya melakukan perekaman pelajaran. Tetapi
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menggunakan metode ini dibutuhkan tingkatan kecakapan didalam
pengajuan pertanyaan serta didalam melaksanakan bimbingan mengenai
jalan pikiran peserta didik.
Pada

saat

guru

mempergunakan

model

ini,

maka

ia

mengkombinasikan fakta, konsep serta generalisasi kedalam bentuk lain
misalnya peta ataupun hirarki secara detail. Guru juga memberi arahan
mengenai usaha anak didik ketika melakukan pencarian pola serta sebabakibat mengenai berita yang diterima.
Model pembelajaran integratif dibuat guna member bantuan anak
didik dalam pencapaian 2 tujuan pembelajaran yang saling berkaitan,
diantaranya :
a) Membangun pengetahuan lebih dalam mengenai pembangunan
pemahaman terstruktur. Hal ini berarti satu inti menyatukan fakta,
konsep, generalisasi serta hubungan semuanya.
b) Pengembangan kemampuan berpikir kritis.
Pendekatan

integratif

biasanya

mempunyai

kelebihan

dan

kelemahan.
Adapun kelebihannya antara lain :
a) Pengalaman serta aktivitas anak didik saling berkaitan dengan tingkat
pengembangan mereka.
b) Kegiatan yang terpilih harus sesuai dan bertolak dengan keinginan
serta yang dibutuhkan anak didik.
c) Semua aktivitas memiliki arti dari anak didik hingga hasil pembelajaran
bisa bertahan lama.
d) Pembelajaran integratif member pertumbuhan dan perkembangan
kemampuan dalam berpikir anak didik.
e) Melakukan penyajian aktivitas secara pragmatis disesuaikan terhadap
masalah yang seringkali ditemuikan didalam lingkungan mereka.
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f)

Menumbuh kembangkan kemampuan sosial, meliputi kerjasama,
toleransi, komunikasi serta sudut pandang mengenai ide dari orang
lain.
Sedangkan kelemahan nya, antara lain :

a) “Feedback dari guru mengungkapkan bahwa mereka percaya model
tersebut awalnya bersifat memaksa dan penerapannya sulit.
b) Melaksanakan rencana awal pada pelajaran
c) Model integratif perlu waktu yang lumayan lama.”66

4. Pembelajaran Integratif PAUD

Pasal 1 bab 1 butir ke14 UU No.20 tahun 2003 menengenai sistem
Pendidikan Nasional dinyatakan bahwasanya, “PAUD ialah suatu usaha
pemeliharaah yang diarahkan pada anak mulai dari lahir hinga berusia 6
tahun dilaksanakan lewat dorongan pendidikan guna menolong proses
tumbuh kembang jasmani maupun rohani sehingga anak siap belajar
untuk menempuh pendidikan selanjutnya.”67
UU tersebut menjelastkan pada masyarakat bahwasanya anak usia
dini ialah masa keemasan yang mudah mendorong segala sudut pandang
tumbuh kembang anak tersebut. UU ini juga menyatakan pendidikan perlu
disiapkan dengan terstruktur serta memiliki sifat holistik yang menyangkut
aspek asuhan, kesehatan, pendidikan serta terlindungi. Sehingga perlu
pendekatan dalam belajar yang bisa menerapkan UU No. 20 tahun 2003,
yakni tematik integratif. Hal tersebut terdapat didalam ciri K-13 PAUD
yakni mempergunakan proses belajar tematik melalui pendekatan saintifik
didalam memberia dorongan pendidikan. Mempergunakan penilaian
autentik ketika meninjau pengembangan anak dan memperdayakan
peranan orang tua didalam proses belajar serta menumbuhkan proses
tumuh kembang anak yang tergambar pada sikap, pengetahuan serta
66
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kompetensi. Landasan yuridis mengenai peraturan Presiden No. 60 tahun
2013 yaitu pengembangan anak usia dini secara holistik integratif.
Kebijakan proses belajar tematik integratif selain yuridis ada juga
landasan filosofis maupun psikologis. Hal tersebut mempengaruhi 3 aliran
filsafat, yakni : progresivisme, konstrukstivisme serta humanisme. Aliran
progresivisme mengamati proses belajar diperlukan penekanan terhadap
penyusunan

kreatifitas,

menambah

keadaan

secara

natural

sera

mengawasi pengalaman anak. Aliran konstruktivisme melihat gambaran
langsung anak yang merupakan kunci didalam proses belajar, sehingga
diperoleh pengetahuan sebagai keberhasilan dari konstruksi manusia.
Yang berarti pengetahuan tidak bisa dipindahkan sembarang tapi
diharuskan men ginterpretasikan sendiri oleh tiap anak. Sehingga
pembelajaran terhadap anak mengalami perkembangan secara kontinyu
yang berpengaruhi pada sifat aktif anak didalam mejelajahi pengetahuan
ataupun motivasi yang dimilikinya68
Landasan

psikologis

dalam

proses

belajar

tematik

integratif

berhubungan dengan psikologi pengembangan peserta serta psikologis
pembelajaran anak. Psikologi pengembangan memiliki fungsi dalam
menetapkan

materi

belajar

disesuaian

berdasarkan

tahapan

pengembangan anak. Psikologi belajar memberi kontribusi seperti apa
proses belajar dari materi yang ditetapkan sehingga sampai pada anak
dan bagaimana anak mempelajarinya69
Pendekatan

Tematik

Integratif

ialah

pendekatan

awal

yang

dipergunakan didalam perkembangan aktivitas pebelajaran dengan
sasaran utama yaitu peserta didik berusia tiga-empat tahun dan empatenam tahun disemua lembaga PAUD. Hal tersebut karena proses belajar
disampaikan

berbentuk

tema

terpadu

dari

bermacam

aspek

pengembangan diantaranya aspek nilai moral, agama, kognitif, sosial
68
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emosional, bahasa serta motorik yang multi disiplier atau melalui
pendekatan integratif. Adapun tujuannya guna mengembangkan peserta
didik yang integratif yakni kematangan pada segala sisi pengembangan
peserta didik serta memiliki kemampuan diberbagai ilmu dan disesuaikan
berdasarkan tingkat kecerdasan mereka. Berdasarkan ilmu praktis nya
yakni, anak dapat berbicara dan bersikap baik dengan siapa saja, bisa
bersosialisasi dan bertahan pada lingkungan disekitar ia berada yang
disebut sebagai teori fleksibilitas.
Pendekatan tematik integratif ialah salah satu diantara 4 pendekatan
didalam K-13 PAUD antara lain : (1) Tematik integratif, (2) saintifik, (3)
bermain kreatif, (4) kecerdasan jamak. Apabila pendekatan tematik
integratif dan saintifik merupakan sesuatu yang diharuskan didalam
perkembangan proses pembelajaran dikarenakan anak usia dini bukan
mempelajari bidang tertentu misalnya matematika, sains serta bahasa
dengan cara terpisah. Beberapa penkajian ilmu PAUD bahwasanya anak
mempelajari seluruh kejadian serta objek yang ditemukan. Pada saat anak
mempelajari

“AIR”

mengenai

mereka

mampu

belajar

berhitung

(matematika), mengenali sifat-sifat air (sains), menggambarkan air
(kesenian)

serta

fungsi

air

didalam

keluarga

atau

lingkungan

(pengetahuan sosial)70
Artinya proses pembelajaran terintegrasi kepada pendisiplinan ilmu.
Untuk proses belajar bertema dasar tertentu disebut tematik. Ini
merupakan bukti ilmiah bahwasanya pendekatan tematik integratif
menjadi

pendekatan

pertama

didalam

perkembangan

aktivitas

pembelajaran di PAUD.
Konsep belajar integratif ialahn perkembangan pmikiran 2 tokoh
pendidik

70

yakni

Jacob

mengenalkan

konsep

belajar

intedisipliner,
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sedangkan Fogarty mengenalkan konsep belajar terpadu.71 Didalam
program pendidikan belajar terpadu yang terpilih serta dilakukan
perembangan yakni, model keterhubungan (connected), merupakan
model

belajar

dengan

kesengajaan

yang

mengusahakan

agar

menyatukan antara konsep yang satu dengan yang lain, anat topic, antar
keterampilan didalam suatu mata pelajaran. Tokoh yang mengemukan
model tersebut yaitu Robert Maynard Hutchins. Model jaring laba-laba
(webbed) ialah model belajar terpadu yang mempergunakan pendekatan
tematik. Perkembangan pendekatan tersebut diawali dengan menentukan
tema. Tema tersebut ditentukan melalui diskusi antar guru dengan peserta
didik. Setelah tema ditentukan, subtema dikembangkan dengan melihat
keterkaitan antara bidang perkembangan peserta didik. Selanjutnya
dikembangkan proses pembelajaran yang hendak dilaksanakan oleh
peserta didik. Tokoh yang mengemukakan model tersebut yakni Lydon B.
Johnson.
Model keterpaduan (integrated) ialah model belajar terpadu melalui
perkembangan pendekatan antarbidang studi. Model menyatukan bidang
studi melalui ketetapan prioritas kurikuler serta menetapkan kompetensi,
konsep, sikap keterkaitan dengan berbagai bidang studi. Diawali dengan
pendidik melakukan seleksi konsep, kompetensi, sikap yang dipelajari
didalam 1semester, kemudian memilih konsep keterampilan dan serta
sikap yang berhubungan serta saling berkaitan antara semua bidang
studi. Tokoh yang mengemukakan model tersebut yakni John Milton72
Proses belajar tematik ini lebih banyak dipergunakan dibandingkan
dengan model pembelajaran yang lain. Dikarenakan model ini ialah suatu
pendekatan yang mempelajari langsung serta berkaitan antara berbagai
aspek didalam satu konsep ataupun antarkonsep belajar. Sehingga
peserta didik akan memperoleh pemahaman penuh dalam proses
71
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pembelajaran yang memiliki makna. Memiliki makna disini berarti didalam
proses belajar tematik peserta didik paham mengenai rancangan
mendasar yang diajarkan berdasarkan pengalaman langsung dan konkret
yang mempertemukan konsep secara mandiri maupun antarkonsep
pembelajaran. Purwadarmita (1983) mengatakan bahwa pembelajaran ini
ialah proses belajar terpadu yang mempergunakan tema dengan
melibatkan berbagai bidang studi hingga memperoleh pengalaman yang
memiliki makna terhadap peserta didik. Tema ialah suatu gagasan
ataupun pokok pikiran di dalam suatu hal yang dibicarakan.73
Sangkot Sirait mengemumakan bahwa Tematik integratif ialah suatu
aktivitas belajar melalui pengintegrasian materi dari berbagai bidang studi
didalam suatu tema khusus. Proses belajar ini ialah suatu usaha dengan
pengintegrasian pengetahuan, kompetensi, nilai ataupun sikap dalam
belajar berdasarkan pikiran dengan mempergunakan tema. Berdasarkan
pandangan ini diketahui bahwasanya tehnik tersebut bertujuan untuk
meningkatkan mutu pendidikan serta memperbaiki proses belajar
sehingga berguna terutama kepadatan bahan pembelajaran serta
keadaan program studi yang tersedia.74
Andi

Prastowo

mengatakan

bahwa

tematik

integrative

ialah

pendekatan pengintegrasian keterampilan berdasarkan bidang studi
didalam

beberapa

tema.

Mengintegrasikan

maksudnya

upaya

menyatukan aspek sikap, pengetahuan, keompetensi serta afektif
sehingga menyatu secara penuh disetiap bidang studi pembelajaran.75
Dalam Pendidikan Anak Usia Dini pendekatan ini diartikan sebagai
pendekatan dalam proses belajar dengan mengaitkan berbagai bidang
perkembangan dalam memperoleh pengalaman yang memiliki makna
terhadap peserta didik. Perpaduan didalam pendekatan tersebut terlihat
73
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berdasarkan aspek proses, waktu serta bidang studi maupun aspek
pembelajaran. Pembelajaran tematik integratif diberikan pada peserta
didik dikarenakan peserta didik tersebut masih mengamati berbagai
bentuk secara utuh (holistic). Dikarenakan pengembangan fisik anak tidak
terpisahkan

dengan

pengembangan

anak

usia

dini

misalnya

pengembangan Nilai moral, Agama, kognitif, bahasa, sosial emosional
serta motoriknya.76
Tema ialah suatu pokok pikiran ataupun gagasan cerita, tematik
ialah tema ataupun pokok pembahasan.77 Sedangkan tema iaalah pokok
pikiran sebagai dasar pembahasan. Didalam kegiatan belajar pada PAUD
tema artinya suatu instrument yang mengedepani bermacam rancangan
belajar kepada anak usia dini dengan cara menyeluruh. Tema ber tujuan
untuk menggabungkan bidang studi menjadi suatu yang komplit,
menambah pengetahuan anak serta mengaitkan berbagai aktivitas
pembelajaran guna mendaparkan pengalaman yang berguna bagi peserta
didik. Integratif terlihat melalui aspek waktu, bidang studi serta kegiatan
belajar mengajar78 Ide pembelajaran tematik berhubungan dengan
sesuatu terdekat dan sesuatu terjauh yang berkaitan dengan peserta
didik.
Tema mengalami perkembangan dengan cara fleksibel, disesuaikan
berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk pengmbangan anak sehingga
tidak merasakan kebosanan. Penggunaan tema yang memukau bagi
anak, diselaraskan dberdasarkan lingkungan sekolahnya, kebudayaan
serta kepercayaan di sekitarnya. Perkembangan tema diawali dari yang
terdekat pada aktivitas anak yakni dirinya sendiri kemudian mengalami
perkembangan kearah luas dan terjauh dari aktivitas anak tersebut
(semesta).

76

Yulianai Nuraini Sujiono & Bambang Sujiono, Loc Cit, hal. 75.
Indah Nuraini, Kamus Bahasa Indonesia, (Bogor : CV. Duta Grafika, 2010), hal. 943..
78
Yulianai Nuraini Sujiono & Bambang Sujiono, Loc Cit, hal. 5
77

60

Dalam memilih tema didasarkan kepada : “(1) Tema tersebut
memiliki sifat dasar serta terus mengalami perkembangan meliputi, diri
sendiri, sekolah ku, rumah ku, keluarga ku, serta negeri ku. (2), tema
dihubungkan berdasarkan peristiwa alam, contohnya cuaca alam, banjir,
dan gunung meletus. (3) tema yang berhubungan pada minat anak,
contohnya hobbi, profesi, alam semesta. (4) tema yang berhubungan
pada hari-hari besar ataupun spesial misalnya PHBI dan PHBN. Kostelnik
mengatakan bahwa tema bisa mengalami perkembangan didasarkan
pada, (1) konsep sains yang dihubungkan pada tema tanaman maupun
binatang. (2), pengetahuan sosial misalnya baju, tempat tinggal. (3),
matematika misalnya perhitungan, pengukuran, pemasaran. (4), konsep
bahasa serta seni yang dihubungkan pada musik, penulisan, bercerita.
Dengan demikian pendidik bisa menentukan tema maupun subtema
disesuaikan dengan kemampuan ketika mempersiapkan sarana serta
prasarana yang diperlukan pada aktivitas pembelajaran.”79
Karakteristik Perkembangan Tematik Integratif, Yakni :
1) Memberi perhatian dan pemahaman kepribadian anak. Tema
dikembangkan

melalui

pemahaman

kepribadian

anak,

yakni

pemahaman bawasanya anak memiliki sifat egosentris, rasa keingin
tahuan yang tinggi, anak ialah makhluk sosial, unik, mempunyai
tingkat fokus yang pendek serta berpotensi terhadap stimulasi sudut
pandang pengembangannya.80
2) Berpusat pada Anak. Lebih disesuaikan apabila dipergunakan bagi
PAUD, sebab berdasarkan teori kontruktivisme bahwasanya tiap anak
mempunyai kemampuan tersendiri. Sehingga pengajar memiliki peran
terpenting menjadi fasilitator.
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3) Memberi Pengalaman Langsung. Hal ini didapatkan anak melalui
proses belajar yang memiliki makna yakni kongkrit yang menjadi dasar
dalam

mencernai

dilaksanakan

pegetahuan

melalui

mengeksplorasi

serta

bersifat

penyediaan
terjun

abstrak.
peluang

langsung

terhadap

Hal

tersebut

anak

dalam

objek

yang

sebenarnya.
4) Pemisahan dibidang ilmu pengetahuan tidak terdapat kejelasan.
Aktivitas belajar yang terorganisir menyebabkan anak mempelajari
model belajar dengan cara holistik serta pengembangannya pun
mengalami perkembangan holistic pula. sehingga anakpun belajar
multi disiplin ilmu.
5) memberi kegiatan serta aktivitas mengenai pengembangan segala
aspek perkembangan,
6) mengakomodasikan kebutuhan fisik anak.
7) menggunakan tehnik pembelajaran sembari bermain.
Prosedur dalam mengembangkan tema di PAUD dilaksanakan
dengan (1) Menetapkan tema utama sebagai acuan pembelajaran. (2)
menetapkan serta model tema dibuat dengan mengamati prinsip memilih
tema yakni yang paling dekat dengan anak, nyata serta sederhana. (3)
Membuat

serta

mengembangkan

sub

tema.

(4)

prosedur

yang

membedakannya yaitu adanya perkembangan dalam proyek tema.
Nuraini mengatakan bahwa, “proyek tema atau puncak tema ialah
aktivitas yang dilaksanakan pada siklus tertentu. Proyek tema bis
dilakukan diluar ataupun didalam sekolah. Proyek tema dilakukan apabila
semua tema telah disampaikan didalam proses belajar lewat bermain.
Seperti pada minggu ke I hingga ke3 ialah menyajikan tema, untuk
minggu ke4 ialah puncak tema. Dalam perancangan tema tidak ada unsur
yang mengikat. Karena bergantung kepada perluasan bahan yang akan
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disampaikan serta persiapan guru. Namun diharapkan puncak tema juga
menyertakan orang tua.”81
Adapun Rambu Pembelajaran Tematik Integratif, yakni :
1) “Tidak seluruh bidang dalam proses belajar bisa dipersatukan,
contohnya PAI bisa berdiri sendiri apabila terdapat aktivitas yang tidak
bisa disatukan.
2) Memungkinkan adanya perpaduan kompetensi dasar didalam lintas
semenster.
3) Kompetensi dasar yang tidak bisa digabungkan bisa berdiri sendiri.
4) Kompetensi dasar yang tidak tercantum didalam tema belajar bisa
diajar kan dalam kegiatan mandiri.
5) Kegiatan pembelajaran lebih menekankan kepada kemampuan
membaca, penulisan serta perhitungan maupun pengembangan
aspek lain.
6) Tema yang ditunjuk berdasarkan karakter anak serta lingkungan
sekitar.”82
Dalam menerapkan pembelajaran integratif posisi guru sangat
sentral, sebab tidak semua materi ajar dapat diintegrasikan, guru harus
menalaah seluruh materi ajar dalam satu masa pembelajaran (semester),
supaya tidak tertumpuk dalam menyampaikan bahan ajar kepada anak
didik.
B. Konsep Model Tindakan
Penelitian tindakan merupakan reflektif diantara teori bersama
prakteknya. Penelitian tindakan dapat diartikan “sebagai suatu bentuk
investigasi memiliki sifat reflektif, partisipasi, kolaborasi, berdasarkan
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model siklus, bertujuan guna melakukan perbaikan sistem, metode kerja,
proses, isi kompetensi serta kondisi.”83
Adapun jenis penelitiannyaa ialah PTK (penelitian tindakan kelas),
yakni penelitian yang memiliki tujuan pemberian tindakan nyata dalam
meningkatkan

profesionalitas

guru,

mempersiapkan

pengetahuan,

pemahaman serta wawasan mengenai tindakan guru dalam mengajar
maupun murid ketika belajar. Pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif,
karena

pada

saat

memberikan

tindakan

pada

subyek

harus

mengutamakan mengungkapan makna maksudnya makna serta proses
dalam belajar sebagai usaha dalam peningkatan motivasi, gairah dalam
prestasi belajar berdasarkan tindakan yang dilaku kan. Sifat PTK ialah
kolaboratif partisipatoris, yaitu kerja sama antar peneliti bersama praktisi di
lapangan.
Menurut Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), ialah “suatu
proses penelitian ilmiah yang dilaksanakan dengan cara rasional,
sistematis serta impiris reflektif bagi beberapa macam tindakan guru ataup
dosen sebagai tenaga pendidik, kolaborasi tim peneliti berperan sebagai
peneliti, mulai dari disusun rencana hingga menilai gerakan nyata dalam
kelas seperti proses belajar mengajar guna perbaikan serta peningkatan
keadaan belajar yang dilaksanakan.“84
Pelaksaan tindakan kelas ini dilakukan atas tiga siklus, yang
didalamnya terdapat 4 komponen; yakni perencanaan (planning),
Tindakan (acting), Pengamatan (observasi), dan Refleksi (reflecting),
sebagaimana tergambar pada skema di bawah ini :
Gambar 2.1. Komponen Penelitian Tindak Kelas
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Identifikasi
masalah

Perencanaan
Refleksi

Pelaksanaan
SIKLUS I

Pengamatan

Permasalahan
baru, hasil
refleksi

Perbaikan
perencanaan

pelaksanaan

SIKLUS II

Refleksi
Pengamatan

Dilanjutkan ke
siklus berikut III

(Komponen Penelitian Tindakan Kelas)85
Berdasarkan
mempergunakan
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Penelitian
jenis

PTK

Tindakan
partisipan.

Kelas
Penelitian

(PTK),
partisipan

peneliti
yaitu
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seseorang yang nantinya melakukan penilaian terlibat langsung didalam
kegiatan penelitian mulai dari awal berlangsungnya penilaian hingga hasil
penelitian mendapatkan laporan86
Dalam pelaksanaannya, Guru kelompok B2 diTaman Kanak-Kanak
(TK) As Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat berperan sebagai
observer, sementara peneliti berperan sebagai guru, terutama pada saat
proses belajar berlangsung. Disamping sebagai peneliti, juga berperan
sebagai pembimbing anak ketika kegiatan belajar berlangsung, ataupun
ketika anak mengerjakan soal latihan.
Sedangkan model penelitiannya, menggunakan model Kurt Lewin
sebagai pedoman diantara beberapa model action reearch87, dengan
langkah-langkah yang terdiri dari: a) Perencanaan (planning), b) Tindakan
(action), c) Pengamatan (observing) dan d) Refleksi (reflecting)
Model Kurt Lewin ini dibuat kedalam diagram sebagai berikut :
Gambar 2.2. Diagram Model Kurt Lewin

Pertimbangan

Pengamatan
Perencanaan
Tindakan

Perencanaan
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Pertimbangan

Pengamatan
Terus Menerus
Tindakan
(Model Kurt Lewin88 )
C. Penelitian yang Relevan
1. Berdasarkan peneilitian Amin Sabi’ati89, mahasiswa pascasarjana

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2017. Dengan judul penelitian “Implementasi Pembelajaran Tematik
Integratif Berbasis Sentra Melalui Pengembangan Sikap Kreatif Bagi
Anak Usia Dini di TK Islam Tunas Harapan Salatgia,
Berdasarkan

penelitian

diatas

mengungkapkan

bahwa

pengkombinasian tema didalam program belajar yang dilakukan
berbasiskan sentra ialah model pembelajaran yang memfokuskan
permainan

ketika

proses

belajar.

Adapun

karakteristik

tematik

integrative berbasis sentra yang dillakukan di TK Islam Tunas Harapan
Salatiga diantaranya : semua yang diajarkan kepada anak harus
memiliki

makna,

anak

mempelajari

lingkungan

hidupnya,

guru

melibatkan seluruh tema pada tiap sentra serta memberi tekanan
terhadap kapasitas yang menolong anak memperoleh pengetahuan
dengan kegiatan bermain sambil belajar, terdapat sumber ataupun
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buku yang membantu topik dalam memilih tema, dan adanya keinginan
anak beserta kreativitas guru didalam penyajian pembelajaran sehingga
anak tidak cepat jenuh. Kemudian guru mempersiapkan sarana, agar
anak nyaman bermain untuk menjelajahi pengetahuan, keterampilan,
serta sikap. Kesimpulannya bahwa kegiatan belajar yang dilakukan di
TK tersebut sangat mampu melakukan pengembangan sikap kreatifitas
anak usia dini yang dapat dilihat kegiatan yang dilaksanakan ketika
bermain diberbagai sentra.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Salis Hijriyani dan Imam Machali, 90

tahun 2017, yang dimuat dalam jurnal Al Atfhal : Jurnal Pendidikan
Anak (120). Judul penelitian “Pembelajaran Holistik Integratif Anak Usia
Dini melalui Pendekatan Cashflow Quadrant
Hasil

penelitian

diatas

mengungkapkan

bahwasanya

ada

dorongan yang sangat kuat dari tim pelakana RA Al Muttaqin dan ada
pula pihak yang sudah bekerja sama baik dengan lembaga.
Kesimpulan yang didapat yaitu keberhasilan dalam proses holistik
integratif dapat berlangsung dengan baik jika pengelolahan sumber
daya keuangan disekolah dilakukan

dengan baik dan memilik

kejelasan. Sebab keadaan keuangan disekolah erat kaitannya pada
kelancaran kolaborasi antara berbagai pihak dari luar lembaga yang
membuat penyelenggaran layanan program holistik integratif berjalan
dengan baik.
3. Berdasarkan penelitian Yovita Dian Putranti91, tahun 2014 berjudul

“Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif Melalui Pendekatan
Saintifik Kelas IV B SD Negeri Percobaan 3 Pakem”.

Yuli Salis Hijriyani dan Imam Machali, “Pembelajaran HolistikIntegratif Anak Usia Dini
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hal120
91
Yovita Dian PutrantiImplementasi Pembelajaran Tematik Integratif Dengan Pendekatan
Saintifik Kelas IV B SD Negeri Percobaan 3 Pakem,, (Yogjakarta:Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
90

68

Hasil dalam penelitian menandakan bahwasanya guru kelas IV B
sudah

melaksanakan

proses

belajar

tematik

integratif

melalui

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang sudah dilakukan
diantaranya ; (1) Pengamatan, (2) menanyakan, (3) menalarkan, (4)
mencoba, (5) pengolahan, (6) penyimpulan, (7) penyajian, serta (8)
mengkomunikasi kan. Pelaksaan metode serta media didalam proses
belajar ini disesuaikan dengan buku yang dipegang oleh guru. Manfaat
dari proses belajar tersebut yakni siswa memiliki peran aktif didalam
proses belajar hingga bisa mendapat arahan sesuai pengalaman yang
dilaksanakan secara langsung. Adapun strategi dalam menilai yakni tes
lisan, tertulis, penugasan serta kinerja.
4. Penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Dema Yulianto92, dkk, tahun

2016, judulnya Analisis Pembelajaran Holistik Integratif Terhadap Anak
DiTaman Kanak-Kanak Negeri Pembina Grogol Kabupaten Kediri
Hasil penelitian Dema Yulianto tersebut sudah bagus serta unsur
holistik integratif telah terpenuhi yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pola
asuh serta perlindungan. Jadi kesimpulan ialah analisis pembelajaran
holistik integratif telah mencakup unsur program holistik integratif pada
PAUD.
Dari beberapa penelitian terdahulu, menunjukan adanya kemajuan
yang dialami oleh anak setelah menerima pelajaran dengan pendekatan
integratif dalam pembelajaran. Kesamaan dari penelitian ini adalah objek
penelitiannya adalah lembaga pendidikan formal Taman Kanak Kanak,
sementara perbedaanya adalah subjek penelitian, lokasi penelitian, dan
tingkat analisis dari hasil penelitian yang lebih mendalam sebab penelitian
tersebut dalam bentuk penelitian tindakan kelas setara dengan tesis.
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Dema Yulianto, dkk, Analisis Pembelajaran Holistik Integratif Pada Anak Di Taman
Kanak-Kanak Negeri Pembina Grogol Kabupaten Kediri(Jurnal Pendidikan Usia Dini
Volume 10 Edisi 2, November 2016), hal 277-294.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian Tindakan
Didalam

penelitian

ini,

peneliti

mendiskripsikan

gambaran

pemblajaran dalam peningkatan pengetahuan peserta didik melalui
penerapan pembelajaran integratif dalam meningkatkan psikomotorik
anak usia dini. Penelitian ini bersifat diskriftif yakni berkaitan dengan
paparan aktivitas belajar peserta didik , Penelitian ini mempergunakan
pendekatan kualitatif melalui tindakan kelas.
Jenis penelitian ini mempergunakan penelitian tindakan kelas
(Classroom Action Research) dikarenakan peneliti bekerja secara
langsung didalam penelitian, dari awal hingga akhir. Ebbutt dalam
Kunandar mengatakan,PTK iaalah“pengkajian sistematis melalui usaha
memperbaiki dan melaksanakan praktik pendidikan bagi kelompok
pendidik berdasarkan gerakan pembelajaran, beradasarkan refleksi
mereka tentang hasil dari gerakan tersebur.”93. Kegiatan itu dilaksanakan
oleh pendidik dengan anak didiknya, yang bertujuan guna melakukan
perbaikan serta peningkatkan mutu dalam proses belajar peserta didik.
Metode yang dipergunakan ialah Penelitian Tindakan Kelas. Yang
berupaya dalam pengkajian, perefleksian dengan kritis, kolaborasi dalam
merencanakan

kegiatan

belajar

mengenai

kinerja

pendidik

serta

hubungan antar pendidik dengn peserta didiknya. Penelitian tindakan
kelas adalah “suatu pencermatan mengenai aktivitas pembelajaran suatu
tindakan disengaja yang berlangsung didalam kelas secara bersamaan.”94

93

Kunandar, Langkah Muda Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru. (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal 43

94

Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas(Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal 3
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B. Populasi dan Sampel Penelitian
“Populasi ialah seluruh subjek yang akan diteliti”.95 Adapun
populasinya yaitu siswa kelas B2 TK Asy Syuhada Kuala Tungkal Tahun
Pelajaran 2019/2020, sebanyak 12 peserta didik diantaranya 5 anak lakilaki dan 7 anak perempuan. Setelah populasi, ada juga sampel penelitian.
“Sampel ialah bagian dari jumlah populasi”.96 Adapun sampelnya yaitu
keseluruhan anak kelas B2 TK Asy Syuhada Kuala Tungkal Tahun
Pelajaran 2019/2020. Dikarenakan total populasi yang tidak banyak,
sehingga teknik pengumpulan sampel mempergunakan teknik total
sampling. “Teknik ini ialah tehnik dalam menentukan melalui pengambilan
keseluruhan

anggota

populasi

yang

menjadi

responden

ataupun

sampel.”97 Sehingga, total sampelnya sebanyak 15 siswa.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan ialah data kualitatif. yaknu “data
deskripsi yang berisi keterangan, informasi, kata-kata dan bukan angka”.
Peneliti mendapatkan data dalam bentuk informasi beserta bukti nyata
dari responden melalui lisan ataupun tulisan, dikumpuli, dilakukan
dentifikasi serta dikelompokkan. Kemudian dicari hubungan berdasarkan
data yang tersedia serta dilakukan penyusunan terstruktur. Hasil
penelitiannya yaitu dalam bentuk gambar yang jelas dan lengkap tentang
tentang menerapkan pembelajaran integratif dalam meningkatkan hasil
belajar fsikomotorik anak kelas B2 TK Asy Syuhada Kuala Tungkal
Adapun sumber data didalam penelitian ini memiliki keterkaitan
dengan dasar penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan
sebagai materi dalam pengkajian analisis data. Sumber data yang
diperlukan berasal dari nara sumber, seperti dokumen serta proses
pembelajaran. Sedangkan informasi yang diperlukan ialah informasi
95

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 20100, hal 130
96
Sugioyono, metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan
R&D.(Bandung : Alfabeta, 2013), hal 124
97
Ibid, hal 125

71

mengenai

keterampilan

peserta

didik

dalam

penguasaan

bahan

pembelajaran melalui pendekatan integratif. Sumber data diantaranya:
Informan ataupun nara sumber yakni guru kelas B2 TK Asy Syuhada
Kuala Tungkal.
Tempat dan proses kegiatan pembelajaran dilakukan didalam kelas
ketika

proses

pembelajaran

berlangsung

dengan

mempergunakan

pembelajaran integratif. c) Dokumen maupun arsipan yang digunakan
diantaranya data jumlah siswa, jumlah pendidik/guru, daftar nilai siswa
kelas B2 TK Asy Syuhada Kuala Tungkal, Kurikulum PAUD serta data
lainnya yang menjadi penunjang dalam melaksanakan penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Angket
Angket ialah “gabungan berbagai pertanyaan yang diberikan pada
responden secara tertulis serta menjawab pertanyaan tersebut secara
tertulis juga.”98 Angket yang dipergunakan ialah angket tertutup, yakni
“angket yang dibuat sedemikian rupa, dan responden hanya memberi
tanda centang (√) ditempat yang telah tersedia.”99 .
Didalam mencatat data lapangan bisa menggunakan ceklis,
melaksanakannya dilapangan lebih mudah dibandingkan catatan
lapangan, meskipun data yang direkam tidak sebanyak data didalam
catatan lapangan, tetapi masih cukup digunakan untuk merekam data
dilapangan. 100

98

Trianto,Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas(claasroom action research) Teori
dan Praktek. (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011), hal 57.

99
100

Ibid, hal 58
Kunandar Loc Cit, hal 60
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2. Tes
Tes ialah prosedur yang dipergunakan guna memahami ataupun
pengukuran sesuatu, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
Pemberian tes dilaksanakan 2 kali, yaikni sebelum kegiatan
belajar dimulai (pretest) serta sesudah kegiatan belajar (posttest).
Terdapat 2 macam test, yakniu “tes produk dengan melakukan
pengukuran aspek kognitif yang sudah diajari pada anak, dan tes
proses yang memiliki tujuan untuk mengenal kemampuan keterampilan
terhadap anak.”101
Bentuk tes secara tertulis di buat sesederhana mungkin sesuai
tingkatan pendidikan, yaitu bentuk tes yang banyak digunakan didalam
dunia pendidikan anak usia dini
3. Observasi
Observasi ialah

“is the process of gathering

open-ended,

firsthand information by observing people and places at a research site.
Observasi ialah proses mengumpulkan informasi langsung dan terbuka
melalui pengamatan terhadap orang maupun lokasi penelitian.”102
Observasi

yakni

“kegiatan

mengamati

(mengambil

data)

guna

memarotret sejauh mana efek kegiatan sudah mencapai sasaran.”103
Teknik

ini

dipergunakan

data

tentang

aktivitas

anak

dalam

pembelajaran dengan pendekatan integratif
4. Wawancara
Wawancara adalah “a purposeful conversation, usually between two
people (but sometimes involving more ) that is directed by one in order to
get infomation (Wawancara adalah percakapan tujuan, biasanya antara

101

Trianto Loc Cit, hal 62
John W Creswell. Educational Research, (New Jersey : Person Educational, 2008), hal
221.
103
Kunandar Loc Cit, hal 143
102
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dua orang (tapi kadang-kadang melibatkan lebih) yang diarahkan oleh
salah satu untuk mendapatkan infomasi).”104
Wawancara

ini

dilakukan

untuk

mengumpulkan

data

sosial,

khusunya memahami ulasan, pendapat, kepercayaan, feeling, dorongan
serta keinginan mereka. Didalam penelitian ini wawancara menjadi teknik
dalam mengumpulkan data yang difungsikan sebagai :
a. Alat primer atau alat utama, jika data yang hendak diutarakan tidak
dapat ditemukan menggunakan peralatan yang terbaik
b. Alat pelengkap jika informasi pokok mengenai data penelitian yang
sudah

diutarakan,

tetapi sebagian harus

disempunakan,

maka

wawancara dapat dipergunakan sebagai alat pelengkap. Wawancara
dijadikan alat pelengkap jika didigunakan dalam pengumpulan data
yang tidak bisa didapatkan melalui alat pengumpulan data utama.
c. Alat pengukuran ataupun perbandingan (kreterium), digunakan dalam
pengecekan dan pengujian keabsahan, teliti serta tepat berdasarkan
data yang didapatkan menggunakan alat lain. Data yang didapat
melalui hasil wawancara digunakan sebagai alat pengukuran ataupun
perbandingan terhadap data yang sudah diterima menggunakan alat
pengumpulan data lain sebagai alat utama didalam pemecahan
permasalahan.105
Wawancara

dilakukan

dengan

orang

orang

yang

dianggap

refresentatif antara lain wali kelas, majelis Guru, TK Asy Syuhada, yaitu
dalam menjawab berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan fokus penelitian. Bila perlu juga diadakan wawancara
dengan komite sekolah, pengurus yayasan, sampai kepada penajaga
sekolah dengan tujuan memperoleh data terlengkap serta tervalidasi.

104

Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research For Education : an
Inroduction To Theory and Methods (Boston, London Sydney Toronto, Allyn and Bacon,
INS,tt), hal 135.
105
Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial.(Jogjakarta, Gadjah Mada University
Press, 2007), hal 118-119.
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Jenis wawancara yang dipergunakan ialah semi strukture intervieu
yang merupakan bagian dari in depth intervieu,106 dimana dalam
pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan tanpa
terikat secara kaku pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara
yang dibuat hanya merupakan panduan untuk memberikan arah
wawancara, pertanyaan yang peneliti ajukan di lapangan disesuaikan
kondisi dan kebutuhan data
5. Dokumentasi
Metode dokumentasi ialah “melakukan pencarian data mengenai
situasi ataupun keadaan dalam bentuk pencatatan, transkrip, pembukuan,
koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya. Metode
dokumentasi dipergunakan dalam memperoleh informasi nonmanusia,
seperti

pencatatan,

pengumuman,

instruksi,

peraturan,

pelaporan

keputusan, ataupun surat yang lain yang berkaitan dengan fokus
penelitian. Data yang terkumpul berdasarkan tehnik ini seperi kata-kata,
aktivitas, serta dokumen tertulis lain didalam catatan.”107
Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi guna memperoleh
serta membaca data yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh di
lapangan dalam bentuk angka peneliti interpretasikan secara kualitatif,
sedangkan dokumentasi lain peneliti jadikan sebagai data pendukung dan
penguat penelitian
E. Teknik Analisa Data.
Data yang dikumpulkan

dari

tiap

proses

observasi

serta

melaksanakan analisis siklus penelitian dengan cara diskriptif guna
meninjau kecendrungan yang berlangsung didalam kegiatan belajar. Data
kuatitatif dianalisis menggunakan statistik nilai rata rata atau presentase
amatan. Setelah itu data kuantitatif dikonsultasikan dengan data kualitatif
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Steven J. Taylor dan Robert Bogdan. Introduction to Qualitative Reseach Methods.
(New York-Shichester-Brisbane-Toronto-Singapura, A Wiley- Intersciense Publication
Jhon Wiley & Sons, tt), hal 77.
107
Donald Ary, dkk, Intruction to Research in Educatioan, (Canada, Nelson Education,
2010),hal 442.
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dan setiap analisis diwakili oleh momen refleksi pada putaran penelitian
tindakan.
Secara diagramatik, tehnik siklus mengumpulkan dan menganalisa
data hingga ditahap menyajikan keberhasilan penelitian, serta mengambil
keputusan digambarkan sebagai berikut :
Gambar 3.3. Siklus Pengumpulan dan Analisa Data

Displey Data

Penyediaan
Data

Reduksi Data

Data
Collection

“(Model teknik pengumupulan data dan analisa data secara
interaktif).”108
Model yang digunakan oleh peneliti pada data kualitatif dengan
mempergunakan analisis intraktif yang dikemukakan olehMiles dan
Huberman,109 dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
a. Reduksi Data
Reduksi data ialah proses mengumpulkan data penelitian, peneliti
bisa mendapatkan apa saja berdasarkan waktu untuk memperoleh
banyak data, jika peneliti sanggup menggunakan metode observasi,
serta wawancara dari beberapa dokumen yang mempunyai hubungan
terhadap subyek penelitian.

108
109

Iskandar, Loc Cit, hal 76
Iskandar Loc Cit, hal 222
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b. Melaksanakan display Data atau penyajian data.
Penyajian data yang sudah didapat didalam jumlah matriks ataupun
daftra

katagori

dari

tiap

data,

data

yang

disajikan

biasanya

menggunakan bentuk naratif.
c. Mengambil kesimpulan atau verifikasi
Pengambilan

kesimpulan

ialah

menganalisis

kelanjutan

dari

pengurangan data, menunjukkan data yang telah di simpulkan, serta
peneliti mempunyai peluang dalam penerimaan masukan.110
Hasil observasi aktivitas anak diberikan nilai sebagaimana tabel
berikut111 :
Tabel 3. 1. Simbol Penilaian Observasi Aktivitas Anak

Simbol

Diskripsi

BB

Belum Berkembang

MB

Mulai Berkembang

BSH

Berkembang sesuai Harapan

BSB

Berkembang Sangat Baik

F. Validasi Data
Penelitian ini dilaksanakan lewat tahapan yang sudah dirancang
sehingga mencapai hasil berdasarkan keinginan. Data yang sudah
dikumpulkan harus mengetahui taraf validitas, agar kebenarannya bisa
dipertanggung jawabkan.

110

Iskandar, Loc Cit, hal 77
Trianto Loc Cit, hal 58

111
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Ada 3 kriteria validitas yang dipergunakan yaitu “Validitas Demokratik
Kriteria didalam validitas demokratik iaalah kolaborasi penelitian serta
mencakup bermacam tanggapan untuk menghindari subjektifitas peneliti
mengenai hasil penelitiannya. Guru yang lain menjadi kolaborator
pelaksanaan tindakan. Data yang didapatkan langsung dibahas dengan
kolaborator agar hasil data menjadi valid..
1. Validitas ini ditekankan kepada tehnik yang dikembangi ketika
penelitian tindakan dilakukan. Contohnya, bagaimana menyusun
persoalan mengenai kerangka pemikiran serta cara menyelesaikannya,
agar peneliti menyempatkan diri untuk selalu mempelajari suatu hal
yang baru.
Validitas Dialogis mengarah kepada perundingan antara peneliti
bersama

kolaborator

guna

melakukan

perbaikan

kesalahan.

Melaksanakan perundingan sebelum serta selama berlangsungnya
penelitian dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi.”112
G. Prosedur Penelitian Tindakan
Rencana

merupakan tahapan didalam melaksanakan suatu

penelitian. Adapun rencana yang akan ditempuh, yaitu :
1. Persiapan Tindakan
a. Tahap identifikasi Masalah.
1) Mendeteksi

masalah

yang

terjadi

selama

kegiatan

belajar

dilaksanakan
2) Melakukan analisis masalah yang sudah teridentifikasi disesuaikan
dengan teori yang ada secara langsung
3) Melakukan penyusunan gambaran tindakan disesuaikan terhadap
siklus pertama
112

Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), hal 164-168
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4) Melakukan penyusunan alat evaluasi serta lembaran observasi
b. Tahap penyusunan rencana tindakan
1) Penyusunan jadwal peneltian tindakan kelas.
2) Penyusunan rencana pelaksananan pembelajaran harian (RPPH).
3) Menyusun soal tes sebagai gambaran evaluasi.
c. Tahap Impelementasi Tindakan
Ditahapan ini peneliti melakukan observasi impelementasi tindakan
yang berlansung (proses pembelajaran), peneliti melakukan perekaman
seluruh informasi

yang dibutuhkan berdasarkan tindakan yang

berlangsung tersebut.
d. Tahap penyusunan Laporan
Peneliti melakukan penyusun laporan segala aktivitas yang sudah
terlaksana selama peneltian berlangssung. Pada penelitian ini peneliti
menentukan indikator yang ingin dicapai dengan menggunakan
pendekatan integratif, guna meningkatkan hasil belajar anak. Adapun
tindakan yang dilakukan dalam kelas Kelompok B2 Taman KanakKanak (TK) As Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksaan tindakan kelas di rencanakan dalam tiga siklus, yang
terdiri dari empat komponen; yaitu perencanaan (planning), Tindakan
(acting), Pengamatan (observasi), serta Refleksi (reflecting).
a. Siklus Pertama
1) Perencanaan
Adapun perencanaan yang dilaksanakan meliputi :
a) Menentukan jadwal penelitian.
b) Mempersiapkan materi pembelajaran.
c) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH).
d) Menetapkan materi pelajaran dengan berpedoman pada siklus.
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e) Mempersiapkan silabus.
f) Memilih kartu bergambar sebagai media pembelajaran
g) Menentukan sumber belajar.
h) Membuat lembar observasi.
i) Menyiapkan materi soal dan alat evaluasi
2) Impelementasi Tindakan
Pelaksanaan adalah bentuk kegiatan atau tindakan yang
dilakukan dari semua yang telah direncanakan dengan penelitian
antara lain :
a) Memberi informasi mengenai materi belajar.
b) Menyajikan materi sesuai dengan siklus dan RPPH.
c) Mempelajari materi di siklus I, II serta III yang memperguna
kan pendekatan pendekatan integratif.
d) Memberikan soal soal latihan.
e) Mengamati setiap kegiatan anak dalam KBM.
f)

Memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dalam
penggunaan kartu bergambar sebagai media pembelajaran

g) Memberikan tes dan evaluasi dalam setiap siklus.
3) Observasi.
Observasi penelitian tindakan kelas ialah proses mengenai
segala kejadian didalam proses belajar yang berlangsung
terhadap kegiatan yang peneliti lakukan, pengamatan dilakukan
dalam proses pembelajaran pada setiap siklus.
4) Refleksi
Data yang didapat direfleksikan untuk melihat apakah hasil
yang dicapai telah memenuhi keberhasilan penelitian, selanjutnya
kekurangan dalam siklus pertama dilakukan perbaikan disiklus
berikutnya.
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b. Siklus Kedua
Sama seperti siklus pertama, siklus ke2 antara lain :
1) Perencanaan
Pembuatan rancangan Pelaksaan belajar disesuaikan dengan
hasil refleksi pada siklus pertama.
2) Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melakukan proses pembelajaran sesuai dengan
rancangan siklus pertama, yaitu mempergunakan bahan kartu
bergambar yang sudah dipersiapkan, kemudian melakukan
evaluasi terhadap

pengembangan keberhasilan

pembelajaran

pada anak.
3) Observasi.
Melaksanakan observasi mengenai aktivitas belajar anak
sehubungan dengan pendekatan integratif.
4) Refleksi
Melaksanakan refleksi mengenai perwujudan siklus serta
melakukan

analisis

dalam

pembuatan

kesimpulan

dengan

menggunakan bahan kartu bergambar untuk meningkatkan hasil
belajar anak Kelompok B2 Taman Kanak-Kanak (TK) As Syuhada
Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
c. Siklus Ketiga
Sama seperti siklus kedua, siklus ketiga meliputi :
1) Perencanaan
Pembuatan perencanaan dalam melaksanakan proses
belajar sesuai hasil refleksi disiklus kedua.
2) Pelaksanaan Tindakan
Peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan
disiklus kedua, yaitu dengan pendekatan integratif yang telah
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direncanakan,

kemudian

melakukan

evaluasi

terhadap

pengembangan keberhasilan pembelajaran pada anak..
3) Observasi
Melaksanakan observasi mengenai aktivitas belajar anak
sehubungan dengan penggunaanmedia kartu bergambar
4) Refleksi
Melaksanakan refleksi refleksi mengenai perwujudan siklus
serta melakukan analisis dalam pembuatan kesimpulan dengan
penggunaan media kartu bergambar diKelompok B2 Taman
Kanak-Kanak (TK) Asy Syuhada Kuala Tungkal Tanjung Jabung
Barat
H. Rencana dan Waktu Penelitian
Penelitian ini direncana kan selama 4 bulan diawali dari Januari sd.
April 2020, dengan jadwal waktu sebagai berikut :
Tabel 3. 2. Rencana dan Jadwal Penelitian
N

Kegiatan

o

Septemb

Desembe

er 2019

r

Januari
2020

Pebruari

Maret

April

2020

2020

2020

2019
1

Konsultas √ √
i proposal
penelitian

2

Ujian dan
perbaikan
proposal
penelitian

3

Penelitian
lapangan

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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4

Penyusu
nan dan
bimbinga
n tesis

5

Ujian
naskah
tesis

√ √ √ √ √ √ √

√
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN , HASIL PENELITIAN
DAN ANALISIS HASIL PENELTIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah berdirinya TK Asy-Syuhada Kuala Tungkal113
Taman Kanak-Kanak ialah tempat untuk anak-anak bersosialisasi,
bermain, belajar serta menetapkan dasar pendidikan. Pendidikkan ialah
sarana terpenting didalam upaya membina, mengembangkan manusia
Indonesia yang memiliki sumber daya serta moral yang mengarah kan
masyarakat Indonesia agar maju dan modern, benuansakan islam, sehat
serta sejahtera berazas kan Pancasila.
Berdasarkan latar belakang tersebut, TK Asy-syuhada Kuala Tungkal
merupakan salah satu lembaga pendidikan pra sekolah yang bersifat
nasional berdasarkan asas Pancasila, untuk memberi pelayanan pada
masyarakat dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam.
Dengan dorongan serta bantuan dari semua pihak, sehingga tepat
ditanggal 15 Agustus 1996 di dirikanlah TK Asy-syuhada Kuala Tungkal
yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Combat RT.011
Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi. Yang mana Taman Kanak-Kanak ini berdiri
di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syuhada yang
sebelumnya sudah menjalankan lembaga pendidikan berupa Taman
Pengajian Al-Quran sejak 01 Oktober 1990.
2. Visi,M isi dan Tujuan TK Asy-Syuhada.
Visi diartikan sebagai suatu pandangan yang jauh kedepan,
mendalam serta luas yang mempunyai pola pemikiran yang abstrak
sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat dan mampu menembus semua
batasan fisik, waktu, maupun tempat.
Visi merupakan sebuah bentuk pembaharuan atau inovasi didunia
menajemen modern, khususnya manajemen strategik. visi dilihat sebagai
113
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suatu inovasi didalam proses manajeman strategik dikarenakan akhirakhir ini diperoleh bahwasanya visi ini sangat dominan berperan ketika
membuat keputusan, termasuk membuat kebijakan dan menyusun
strategi.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam undang undang
nomor 20 tahun 2003, mengenai sistem pendidikan nasional, sehingga
kementerian pendidikan nasional melakukan penetapan visi pendidikan
nasional yaitu “terwujudnya suatu sistem pendidikan nasional sebagai
pranata sosial yang kuat serta berwibawa guna memberdayakan seluruh
warga

pendidikan

indonesia

sehingga

mengalami

perkembangan

membentuk manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman yang seringkali mengalami perubahan,
sejalan dengan hal tersebut, TK Asy-syuhada telah merumuskan visi misi
dan tujuannya, yaitu :“Mewujudkan Yayasan Asy – Syuhada Kuala
Tungkal Sebagai Lembaga Unggulan Yang Kreatif, Inofatif, dan Dinamis
Dalam Menciptakan Generasi Qur’ani Yang Berakhlak Mulia dan Mampu
Mengembangkan Diri Dalam Lingkungan” 114
Misi pendidikan ialah “cara ataupun jalan yang dilalui oleh lembaga
pendidikan dalam mencapai visi yang diharapkan. Misi berarti pekerjaan
mana yang dilaksanakan lebih dulu dalam pencapaian visi serta selalu
berusaha untuk mencapainya dengan bermacam cara. Misi memiliki
fungsi sebagai penjelasan adanya sekolah, apa yang akan dilaksanakan
sekolah itu, serta bagaimana melaksanakannya. Apabila misi sudah
ditentukan secara baik didalam lembaga pendidikan maka hendaknya
keseluruhan pegawai serta pihak yang memiliki kepentingan bisa
mengenali sekolah dan tahu peran serta program maupun hasil yang
diinginkan pada masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka
misi TK Asy-syuhada”.115, yaitu :
1)
114
115

Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
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2)

Menciptakan manusia yang cinta Al-Qur’an

3)

Menyelenggarakan

pembelajaran

yang

kreatif

serta

inovatif

disesuaikan berdasarkan perkembangan zaman.
4)

Membiasa kan hidup sehat dan bersih.

5)

Bersikap sopan dan santun terhadap siapapun

6) Membiasakan beramal sholeh.
Sementara tujuan yang diinginkan tercapai sesuai visi dan misi di
atas116, adalah :
1) “Mempersiap kan anak usia dini untuk menempuh pendidikan dasar
sembari bermain.
2) Terwujud nya kondisi TK & KB yang kondusif serta administrasi yang
transparan dan teratur.
3) Mengasuh dan membimbing peserta didik dengan memberi kasih
sayang dan rasa sabar bagi peserta didik.
4) Melakukan pengembangan minat anak agar memiliki kecerdasan,
kreatifitas, keterampilan, kemandirian, serta beriman kepada Tuhan
Yang Maha Esa
3. Identitas dan Letak Geografis TK Asy-Syuhada”.117
a. Identitas Sekolah
Untuk

memudahkan

dalam

menemukan

pendidikan yang dijadikan lokasi penelitian

identitas

lembaga

tesis ini, penulis paparkan

didalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1 Identitas dan Letak Geografis TK Asy-Syuhada118

No

116

Identitas Sekolah

1

Nama sekolah

TK Asy-Syuhada

2

NPSN

69791992

3

Alamat

Jl. Jend. Sudirman Lorong Combat
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RT. 011 Kelurahan Tungkal IV Kota.
4

Kelurahan

Tungkal Ilir

5

Kecamatan

Tungkal Ilir

6

Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

7

Provinsi

Jambi

8

Kode Pos

36512

9

Status Sekolah

Swasta

10

Akreditasi

B

11

Tahun Berdiri

1995

b. Geografis
Letak geografis dapat diartikan dengan keadaan lingkungan yang
mendukung suatu realita tempat tersebut. Suasana lingkungan TK AsySyuhada

cukup strategis dan berada dalam lingkungan yang padat

penduduk dan berhadapan langsung dengan rumah dinas Bupati Tanjung
Jabung Barat
TK Asy-Syuhada

beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT. 011

Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung

Barat

Dari

sisi

letak

geografis

TK

Asy-Syuhada

dapat

digambarkan sebagai beikut 119:
1) Sebelah selatan ber batasan dengan Masjid Asy Syuhada
2) Sebelah barat ber batasan dengan rumah Dinas Bupati
3) Sebelah timur ber batasan dengan rumah penduduk
4) Sebelah utara juga ber batasan dengan jalan utama
Berdasarkan letak geografis di atas, akan dapat tergambar bahwa
secara geografis, posisi sekolah sangat mudah untuk ditemukan, karena
berada di tengah pusat Kuala Tungkal

119
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4. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia atau SDM ialah potensi yang terpendam
didalam diri manusia guna mewujud kan peran sebagai manusia sosial
yang aktif dan transformatif sehingga dapat mengatur diri mereka sendiri
serta semua potensi yang ada dialam, sehingga tercapai kesejahteraan
hidup diantara tatanan yang imbang dan berlanjut. Berdasarkan
pengertian sehari-hari, SDM diartikan sebagai bagian integral dari suatu
kegiatan sehingga terbentuk suatu organisasi.
a. Guru
Guru ialah salah satu sumber daya manusia yang menduduki posisi
sentral pada lembaga pendidikan, di samping beberapa sumber daya
manusia yang lainnya. TK Asy-Syuhada pada tahun pelajaran 2019-2020,
diasuh oleh sebanyak 18 tenaga pendidik (guru), baik yang bersipat guru
tetap maupun guru tidak tetap.
Guru Sekolah TK Asy-Syuhada memiliki backgraud pendidikan yang
berbeda-beda, hal terlihat pada data sebagai berikut :
Tabel 4.2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK Asy-Syuhada120

No

120

Nama Guru

Jenis
Kelamin

Pendidikan

Jabatan

1

Rosmegawati, S.Pd.I

P

S 1. PAI

Kepala Sekolah

2

Nur Ainun,S.Pd Aud

P

S 1 PGAUD

Guru

3

Siti Jaliha, S.Pd

P

S 1 S.Pd

Guru

4

Tuti Alwiyah,S.Pd

P

S 1 S.Pd

Guru

5

Robiah, S.Pd

P

S 1 S.Pd

Guru

6

Fauziah,S.Pd

P

S 1 S.Pd

Guru
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7

Sarpani, S.Pd

L

S 1 S.Pd

Guru

8

Marwiyah

P

SMA/IPA

Guru

9

Asphani, S.Pd.I

L

S 1 S.Pd.I

Guru

10

Johan Wardi

L

SMA/IPS

Guru

11

Jubaidah

P

SMA/IPS

Guru

12

Susilawati, S.Pd

P

S 1 S.Pd

Guru

13

Fatimah Zahrah,S.Pd

P

S 1 PAI

Guru

Dilihat dari table di atas diperoleh gambaran bahwa tenaga
kependidikan yang dimiliki olehTK Asy-Syuhada cukup bervariasi
berdasarkan backgraund pendidikan. Dari 13 tenaga kependidikan yang
ada 10 guru berlatar belakang pendidikan keguruan, 3 orang tamatan
SMA.
b. Murid
Istilah murid lazim menjadi sebutan bagi pelajar pada jenjang
pendidikan tingkat pemula (TK/SD).

murid adalah

dari subjek dalam

lembaga pendidikan selain yang penulis uraikan di atas. sebagai subjek,
berarti murid keberadaanya adalah suatu keniscayaan. Aktivitas di
sekolah akan menjadi lumpuh sekiranya subjek ini tidak ada dalam suatu
lembaga pendidikan.
Berdasarkan dokumen yang penulis dapatkan, jumlah murid murid
TK Asy-Syuhada, sebanyak 137 murid dengan rincian 75 murid laki laki
dan 62 murid perempuan. Data lengkapnya dapat penulis uraikan di
bawah ini :
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Tabel 4.3. Rekapitulasi Murid Murid TK Asy-Syuhada TP. 2019-2020

ROMBONGAN BELAJAR/KELAS
Jumlah
A

B1

B 2

B3

L P L P L P L P

B4
L

P

B5
L

P

B6
L

B7

P

L

P

L

P

6 4 6 6 5 7 9 7 16 7 12 10 11 10 10 11 75 62
10

12

12

16

23

22

21

21

137

Memperhatikan data murid di atas, memberikan informasi bahwa
jumlah murid yang ada untuk ukuran Taman Kanak Kanak (TK) cukup
banyak. Dari 137murid yang disebar dalam 8 rombongan belajar, dan
setiap rombongan belajar hanya diisi 10 – 23murid. Hal ini disesuaikan
dengan kondisi rombongan belajar yang ada dan mengakomodir anak
anak dalam usia taman kanak kanak yang berada dilingkungan sekolah.
5. Sumber Daya Fisik
Dalam penyelenggaan berbagai kegiatan pembelajaran, TK AsySyuhada

didukung beberapa sumber daya fisik atau sarana dan

prasarana. Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.4. Sumber Daya Fisik TK Asy-Syuhada TP. 2019-2020121

No
1

121

Nama barang
Meja murid

Jumlah
160 buah
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2

Kursi murid

160 buah

Baik

3

Meja guru

8 buah

Baik

4

Kursi guru

8 buah

Baik

5

Lemari kecil

8 buah

Baik

6

Rak

8 buan

Baik

7

Papan tulis

8 buah

Baik

8

Tempat cuci tangan

8 buah

Baik

9

Ayunan

2 buah

Baik

10

Jangkitan

2 buah

Baik

11

Panjatan

1 buah

Baik

12

Terowongan

1 buah

Baik

13

Bola dunia

1 buah

Baik

14

Meja kantor

4 buah

Baik

15

Kursi kantor

11 buah

Baik

B. Hasil Penelitian
1. Kemampuan Psikomotorik Anak Sebelum Tindakan
Kegiatan

pertama

sebelum

melaksanakan

penelitian

ialah

melakukan pencarian informasi mengenani keadaan awal ketika belum
ada tindakan. Untuk mendapatkan data awal mengenai dorongan belajar
siswa

didalam

pembelajaran

guna

meningkatkan

kemampuan

psikomorik peneliti selaku kepala sekolah dibantu oleh rekan majelis
guru, melalukan observasi dan analisa dokumen yang dimiliki oleh guru,
khususnya guru kelas B2 sebagai lokasi serta sasaran penelitian dari
tindakan kelas.
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Pengamatan dilaksanakan dengan penggunaan lembar observasi
aktiivitas siswa yang menyimpan 5 indikator ranah pengetahuan dan
psikomotorik sesuai dengan materi pembelajaran pada awal semester ke
2, dengan materi pembelajaran “Pengenalan Tempat Rekreasi”.
Dari pokok tersebut, guru telah menetapkan lima indikator yang
ingin dicapai sebagai bukti keberhasilan pembelajaran. kelima indikator
tersebut, yaitu :
a. Menyebut kan manfaat rekreasi
b. Menyebut kan tempat–tempat rekreasi
c. Menghafalkan doa sebelum bepergian
d. Memberi angka urutan berkunjung ketempat rekreasi
e. Mewarnai gambar tempat rekreasi
Berdarkan hasil pengamatan awal yang dilaksanakan ditahap pra
tindakan, kemampuan psikomorik anak

dalam memahami materi

pembelajaran dengan 5 indikator di atas, anak yang belum mengalami
perkembangan

dari

aspek

fisikomotoriknya

ada

5

anak

dengan

persentase 42% termasuk kriteria belum berkembang (BB), 2 anak
dengan persentase 17% termasuk kriteria mulai berkembang (MB) 4 anak
dengan persentase 33% terrmasuk kriteria berkembang sesuai harapan
(BSH), dan hanya ada 1 anak dengan persentase 8% termasuk kriteria
berkembang sangat baik (BSB)
Tabel 4.5. Hasil Observasi Perkembangan Psikomotorik Pratindakan

No

Kreteria

Simbol Jumlah Presentase

1

Belum Berkembang (BB)

1

5

42 %

2

Mulai Berkembang (MB)

2

2

17 %

3

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

3

4

33 %
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4

Berkembang Sangat Baik (BSB)

4

Jumlah

1

8%

12

100 %

Berdasar kan tabel tersebut, diketahui dari 12 orang anak dalam
kelas B2, mayoritas anak masih dalam kreteria belum berkembang,
disusul berkembang sesuai harapan kemudian, kemudian mulai
berkembang dan yang paling sedikit adalah kreterian berkembang
sangat baik (BSB) sebagai patokan keberhasilan pembelajaran
Dalam realisasinya, pembelajaran yang diterapkan di TK Asy
Syuhada masih menerapkan pola pembelajaran integratif belum yang
maksimal, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu :
1. Problem Pendidik
a. Guru kurang kreatif dalam memilih media
Pada

saat

penelti

melakukan

observasi

pelaksanaan

pembelajaran di kelas B2, peneliti menemukan sebuah temuan yaitu
terkait sarana pembelajaran yang dimanfaatkan guru. Guru hanya
mengguna kan media kertas yang sudah digambar seadanya, krang
menarik bagi anak anak, padahal menurut peneliti media tersebut
kurang tepat jika disesuaikan dengan tema yang sedang disajikan
dalam pembelajaran pada saat itu. Berikut ungkapan dari Ibu
Fauziah terkait problemtersebut:
“Untuk

masalah

media,

waktu

itu

saya

belum

sempat

menyediakannya mbak, soalnya sibuk dengan urusan yang lain, jadi
saya gunakan yang ada dikelas seperti kertas kosong.”122
b. Pengelolaan kelas belum maksimal
Selain masalah tersebut, penelitipun mendapatkan masala lain
yakni guru belum maksimal mengelola kelas saat pembelajaran

122

Wawancara,10-3-2020
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berlangsung di ruang belajar. Kebanyakan siswa yang berbincang
sendiri, bermain bersama teman disampingnya dan bahkan keluar
masuk kekelas.
Penjelasan di atas dibenar kan oleh Ibu Fauziah ketika peneliti
mewawancarai beliau tentang masalah yang ditemui oleh peneliti,
yaitu :
“Kalau masalah pengelolahan kelas ketika kegiatan belajar
berlangsung, saya rasa kurang maksimal mbak karena saya kadang
kewalahan ketika membimbing murid-murid yang hiperaktif didalam
kelas ketika pembelajaran mbak. Saya biasanya marah dengan diam
mbak, tapi kasihan juga kalau setiap hari saya marah samamuridmurid.”123
2. Problem Peserta didik
a. Kemampuan meniru dan mengikuti ucapan guru yanglambat
Pada saat penelti meakukan observasi di kelas, Peneliti
menemukan problem yang lainnya yaitu ada beberapa siswa masih
lambat meniru dan mengikuti ucapan guru. Hal tersebut dibenarkan
oleh Ibu Fauziah sebagai guru kelas B2 sebagai berikut:
“Memang ada beberapa anak dalam kemampuan meniru dan
mengikuti ucapan guru kurang mbak, mungkin disebabkan oleh latar
belakang dari keluarga, dan perhatian kemateri pelajaran yang masih
kurang”124
b. Ketidak-aktifan

dan

ketidak-antusiasan

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran
Selain problem tersebut ditemukan beberapa problem lainnya
yang peneliti temukan saat observasi dikelas

yaitu siswa kurang

aktif serta tidak sepenuhnya antusias ketika proses belajar
berlangsung. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Fauziah selaku guru
TK Asy Syuhada ,yaitu:
123
124

Wawancara,10-3-2020
Wawancara,10-3-2020
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“Murid-murid di kelas B2 ini kurang aktif dan antusias mbak
ketika mengikuti pembelajaran,

mereka ramai sendiri hanya

beberapa murid dalam mengikuti pembelajaran dengan antusias
mbak.”125
3. Problem metode yangdigunakan
Ketika peneliti melaksanakan pengamatan dalam kelas pada saat
kegiatan belajar berlangsung, peneliti menemukan problem didalam
metode yang pergunakan oleh guru kurang bervariasi dan cenderung
monoton, yaitu guru hanya menggunakan dua sampai tiga metode belajar
yaitu metode ceramah, tanya jawab serta penugasan. Temuan ini dijawab
langsung oleh Ibu Fauziah selaku guru TK Asy Syuhada sebagaiberikut:
“Saat pembelajaran tematik integratif berlangsung, selamainisaya
menggunakan metode pembelajaran dua sampai tigametode mbak, masih
kebingungan juga dalam menentukan metode yang cocok dan tepat.” 126
Begitu pula pada kegiatan pembelajaran dikelas lain , peneliti
menemukan guru hanya menggunakan metode ceramah saja, yaitu
metode Ceramah, Temuan tersebut dijawab oleh Ibu Fauziah selaku guru
kelas TK Asy Yuhada sebagaiberikut:
“Kalau masalah metode pembelajaran yang sering saya gunakan
dalam pelaksanaan pembelajaran adalah dengan berceramah dan
penugasan mbak. ”127
Problem ini disebabkan karena belum memperhatikan mengenai
cara pemilihan metode yang digunakan dalam kegiatan belajar yang
disesuaikan berdasarkan karakteristik tema.
4. Problem Alat atau sarana yang kurangmemadai
a. Kurang nya alat peraga yang sesuai yang bisa dipergunakan dalam
kegiatan belajar, akibatnya peserta didik sulit dalam mendapatkan
materi yang disampaikan guru. Berikut ungkapan seorang guru kelas :
125
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Jujur saja mbak, disini alat ataupun sarana yang kami gunakan didalam
pelaksanaan pembelajaran tematik integratif belum lengkap sehinggaa
pada saat saya mengajar bingung harus mempergunakan apa sebagai
alat peraga.”128
b. Kurang tersedianya buku ajar yang memadai, sehingga peserta didik
setiap hari dibentuk secara klasikal atau kelompok, dan setiap
kelompok tersebut disediakan satu buku ajar saja, setiap kelompok
terdiri dari 5-6 siswa. Berikut ungkapan dari Ibu Fauziah selaku guru
kelas B2 Kami mengalami problem dalam hal kurang tersedianya buku
ajar yang memadai, jadi setiap hari kami bentuk siswa dalam beberapa
kelompok, agar semua siswa merasa memiliki buku tersebut.” 129
Problem diatas disampaikan oleh salah satu siswi kelas A “terkait
kurang tersedianya buku ajar yang memadai. Berikut ungkapan Icha :
Saya kadang males dan tidak semangat kak saat pembelajaran tematik
soalnya buku paket tematik satu kelompok disediakan satu buku saja.
Jadi kita harus bagi-bagi sama yang lain.”130
5. Problem PerencanaanPembelajaran
a. Pemetaan SK danKD
Setelah peneliti melakukan observasi dikelas, peneliti mencoba
mencari informasi tentang perencanaan pembelajaran tematik
integratif yaitu terkait pemetaan SK dan KD. Dan ditemukan masalah
yakni dalam pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi
Dasar (KD).Terkadang saya masih bingung dalam pemetaan standar
kompetensi dan kompetensi dasarnya mbak. Soalnyasaatmengikuti
workshop hanya diberi teori saja tidak langsung praktik mbak, tetapi
RPPH/RPPM yang ada kadang terabaikan dan tidak menjadi rujukan
utama dalam pembelajaran.
b. Penyusunan RPPH/RPPMTematik
RPPH/RPPM
128
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130
Wawancara, 12-3-2020
129

merupakan

skenario

pembelajaran

yang
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digunakan

sebagai

acuan

didalam

melaksanakan

pembelajaran. Dalam menyusun RPPH/RPPM

kegiatan

hal sulit yang

dirasakan guru, yakni penyusunan langkah-langkah kegiatan belajar.
Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Fauziah sebagai guru kelas
B2 yaitu : Saya masih kebingungan mbak dalam pembuatan
RPPH/RPPM tematik integratif, soalnya beda dengan pembuatan
RPPH/RPPM KTSP dulu, saya bingung ketika akan menentukan
langkah-langkah pembelajarannya, soalnya pembelajaran tematik
bukan satu jadwal pelajaran, tapi terdiri dari beberapa jadwal
pelajaran

yang

digabungkan

jadi

satu

didalam

suatu

tema

integratif.”131
6. Problem Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran tematik integratif di TK Asy Syuhada
mengalami beberapa problem. Karena mulai awal guru kelas kurang
memahami

terkait

perencanaan

pembelajaran

tematik

integratif

sehingga hal tersebut berdampak terhadap pelaksanaan pembelajaran
ketika didalam kelas, sehingga kondisi didalam kelas tidak mengarah
dengan baik didalam menggapai tujuan belajar yang diharapkan
Ketika peneliti melakukan observasi dikelas, peneliti melihat guru
kelas kurang bisa mengkondisikan kelas, jadi kondisi kelas menjadi
ramai sendiri, banyak siswa yang keluar masuk kelas. Setelah peneliti
selidiki lewat wawancara ternyata memang guru kurang memahami
langkah-langkah

kegiatan

pembelajaran

yang

tercantum

dalamRPPH/RPPM.132
Problem tersebut dibenarkan oleh guru kelas B1 sebagaimana
yang telahdiungkapkan, Menurut saya, saya sudah maksimal dalam hal
pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, namun kadang saya juga
ragu pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang saya dan peserta didik
lakukan apa sudah sesuai dengan RPPH/RPPM yang sudah saya buat
131
132

Wawancara,27 -2- 2020
Observasi, 30 Januari 2020
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atau belum.”133
7. Problem Evaluasi Pembelajaran TematikIntegratif
Evaluasi dalam pembelajaran tematik integratif menggunakan
penilaian autentik. Namun sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan
bahwa guru kelas TK Asy Syuhada hanya menggunakan penilaian
aspek kognitif dan psikomotoriknya saja, sedangkan untuk penilaian
sikap belum terlaksana. Dibawah ini hasil wawancara dengan

Ibu

Robiah yang berkaitan dengan tahap evaluasi pembelajaran tematik
integratif:
“Terus terang saja mbak dalam tahap evaluasi pembelajaran
tematik ini, saya terkadang lupa dalam melaksanakan penilaian pada
tiga aspek seperti kognitif, afekktif dan psikomotor. Terkadang saya
hanya menilai darikognitifsajamelalui tes tertulis.”134
Begitu pula yang dialami oleh Ibu Sutini sebagai guru kelas B1 di
TK Asy Syuhada terkait problem penilaian/ evaluasi pembelajaran
tematik, beliau hanya menggunakan penilaian kognitif berupa tes
tertulis dan penilaian psikomotor berupa portofolio siswa.Sebagaimana
yang telah diungkapkan oleh Ibu Fauziah saat peneliti melakukan
wawancara terkait problem dalam penialaian/ evaluasi sebagai berikut:
Dalam hal penilaian/ evaluasi, saya menggunakan tiga penilaian
yaitu penilaian kognitif, afektif dan psikomotor, namun kemarin tidak
sempat untuk menyusun penilaian pada aspek afektifnya, terlalu sibuk
dengan yang lainnya mbak.”135
Hasil dokumentasi diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang
dilakukan peneliti di kelompok B TK Asy Syuhada, peneliti mewawancarai
Ibu Fauziah selaku wali kelas B 2, beliau menyatakan bahwa :
“kemampuan anak anak di kelas B 2 masih sangat bervariasi dalam
materi pembelajaran yang diterapkan, anak anak masih asik dengan
kemauannya sendiri, ketertarikan anak untuk mengetahu dan memahami
133

Wawancara, 31 Januari 2020
Wawancara, 31 Januari 2020
135
Wawancara, 31 janauari 2020
134
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apa yang mereka pelajari masih rendah, keterampilan dalam menghafal
doa doa masih lamban, kemampuan dalam mewarnai juga masih rendah,
menyusun angka angka demikian juga halnya. Dengan demikian untuk
mengatasi hal tersebut kami mengajar dengan perlahan-lahan, tidak
diajarkan dengan sekaligus dalam satu tema” 136.
Kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh guru TK B2 ialah suatu
upaya yang dilaksanakan untuk menstimulasi perkembangan psikomotorik
Anak Usia Dini. Pembelajaran yang belum bervariasi disebakan
keterbatasan kemampuan paedagogik, media pembelajaran dan situasi
kelas yang tidak mendukung pembelajaran yang bersifat integratif.
2. Kemampuan Psikomotorik Anak dalam
dengan Pembelajaran Integratif

Tindakan Penelitian

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti uraikan pencapaian aspek
Psikomotorik yang menjadi target capaian dalam penelitian. Data olahan
yang disadur dari Permendikbud 137 Tahun 2014. Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini kedalam tabel di bawah ini :
Tabel 4.6. Tingkat Pencapaian Perkembangan Psikomotorik Anak Usia 56 Tahun137

Lingkup
perkembangan
Motorik Kasar

Tingkat Pencapaian Perkembangan
Anak Usia 5-6 tahun
1. Melaksanakan

gerak

tubuh

secara

terkoordinasi guna membuat lentur, seimbang,
dan lincah
2. Mekoordinasikan

gerak pada mata-kaki-tangan-

kepala ketika meniru tarian ataupun senam
3. Melaksanaka permainan fisik sesuai peraturan

136

Wawancara, 12-3-2020
Permendikbud 137. Tahun 2014. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
(Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), hal 21-22
137
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4. Kerampilan

memperunakan

tangan

kanan

maupun kiri
5. Membiasakan prilaku hidup bersihan
Motorik Halus

1. Menggambarkan berdasarkan gagasan
2. Melakukan peniruan terhadap bentuknya
3. Megeksplorasi terhadap beberapa media kegiatan
4. Mempergunakan alat tulis serta alat makan yang
tepat
5. Melakukan

penguntingan

disesuaikan

pada

bentuk/pola
6. Menempelkan gambar dengan benar
7. Menggambarkan diri dengan gerak yang terrinci.

Dijelaskan pada Kompetensi Dasar:
(2.1) Melaksanakan prilaku yang menggambarkan hidup sehat
(3.3)

Mengenali

anggota

badan,

fungsinya,

serta

gerakan

guna

perkembangan motorik kasar serta halus
(4.3) Mempergunakan anggota badan guna perkembangan motorik kasar
maupun halus
a. Implementasi Tindakan Siklus1
Kegiatan disiklus 1 yaitu perencanaan, tindakan, observasi serta
refleksi.
1) Perencanaan siklus I
a) Penentuan skenario dalam belajar yang mempergunakan tehnik
reward terhadap proses belajar tematik integratif. Adapun Skenario
ditetapkan tertuang didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian

(RPPH), selanjutnya diberikan pada guru digunakan

sebagai pedoman dalam melakukan proses belajar mengajar.
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Tema

yang

dipergunakan

ialah

tema

rekreasi,

sedangkan

subtemanya tempat rekreasi, taman kota.
b) Penentukan serta mempersiapkan tehnik penghargaan reward
yang dipergunakan didalam kegiatan belajar mengajar.
c) Menyiapkan

lembaran

pengamatan

serta

skala

motivasi

pembelajarann siswa. Diantaranya lembaran observasi siswa
maupun guru yang diisikan oleh peneliti dengan temannya.
2) Tindakan siklus I
a) Pertemuan pertama
Pertemuan pertama dalam penelitian tindakan kelas ini, di
lakukan dihari senin, tanggal 3 pebruari 2020, jam 07.00 sd 10.15,
dengan alokasi waktu 1 (6 JP). Pada penelitian ini melanjukan materi
pelajaran yang telah diajarkan pada kelas B2 TK Asy Syuhada,
dengan materi pembelajaran, yaitu Tema : Rekreasi, sub tema
Temapt tempat rekreasi,

dan materi pembelajaran Rekreasi ke

Taman Kota.
Indikator yang dicapai dalam pembelajaran pertama iklus
pertama ini, peneliti kelompokan dalam dua bagian, sesuai dengan
kompetensi dasar, analisis materi ajar dan rambu rambu dalam
pembelajaran Krikulum 2013, yaitu :
(1) Indikator sikap
(a) Bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan Tuhan (tempat
rekreasi)
(b) Mempergunakan

kata

yang

sopan

ketika

pertanyaan
(2) Pengetahuan dan keterampilan
(a) Membacakan peraturan ditempat rekreasi
(b) Membacakan tempat–tempat rekreasi
(c) Bisa menghafalkan doa sebelum pergi
(d) Bisa menemukan jalan ke taman kota
(e) Bisa membedakan perbuatan baik dan buruk

mengajukan

101

(f) Bisa menyempurnakan huruf dibawah gambarnya
(g) Bisa menulis bebas ditaman kota
1) Kegiatan Awal ( 15 menit)
Penelitian dengan terjun lansung dalam pembelajaran diawali
dengan kegiatan pembukaan yang berlangsung sekitar 15 menit
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Menerapkan SOP pembuka
b) Menghafalkan doa sebelum pergi
c) Berkonsultasi mengenai tempat–tempat rekreasi
d) Berkonsultasi mengenai peraturan ditempat rekreasi
e) Bisa lari sembari lompat
f) Memperkenalkan aktivitas serta peraturan didalam permainan
2) Kegiatan inti (180 menit)
a) Guru memberikan pertanyaan pada siswa siapa saja yang telah
mengunjungi tempat rekreasi. Salah seorang peserta didik diberi
kesempatan bercerita tentang pengalaman mengunjungi tempat
rekreasi.
b) Guru bercerita mengenai bepergian ketempat rekreasi.
c) Siswa member jawaban ketika ditanya guru tentang pengalaman
mereka berkunjung ke tempat rekreasi. Seperti apa yang dilihat
disana?.
d) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai kegiatan
berkunjung tempat rekreasi, hal hal yang boleh dan tidak boleh
dilakukan, serta doa yang harus dibaca sebelum berkunjung
ketempat rekreasi.
e) Siswa mendengar penyampaian guru tentang aturan didalam
bercerita, yakni mendengar cerita secara teratur sekaligu guru
mmemperlihatkan gambaran peraturan yang terdapat ditempat
rekreasi serta diberi kesempatan bertanya sesudah bercerita.
f) Sesudah mendengar cerita, peserta didik memberi jawaban
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pertanyaan dari guru tentang isi ceritanya. Jawaban dapat ditulis
di buku mereka.
g) Siswa yang memberikan jawaban yang tepat memperoleh nilai
100 serta distempel “aku hebat” yang diberikan guru. Sedangkan
siswa yang menjawab kurang tepat tidak disalahi langsung tetapi
diintruksi kan agar diperbaiki.
h) Kemudian selanjutnya membahas tentang peraturan lain yang
berlaku ditempat rekreasi kecuali yang telah disebut tadi. Peserta
didik diberi kelompok kecil yakni bersama teman sebangkunya.
i) Siswa melakukan diskusi guna percobaan membuatkan tata
tertib yang perlu ditaati ketika ditempat rekreasi sehingga
merasakan keamanan serta keselamatan beradsa ditempat
rekreasi. Pennyampaian berbagai keadaan di tempat rekreasi,
melipyuti lain banyaknya pengunjung, fasilitas umum yang perlu
dipelihara bersama-sama serta menjaga rasa aman selama di
tempat rekreasi.
j) Siswa melengkapi hurup dibawah gambar tempat rekreasi yang
tersedia di buku siswa.
k) Siswa yang memberanikan diri bercerita terlebih dahulu akan
memperoleh reward dari guru secara verbal dan non verbal
seperti bintang yang ditempelkan dipapan juara dan stiker “aku
hebat” dibuku pelajarannya.
l) Siswa dengan guru memberi penilaian hasil belajar tersebut
menceritakan perasaan mereka ketika berkunjung

ketempat

rekreasi.
3) Kegiatan akhir (15 menit)
a) Pembelajaran

diakhiri

dengan

pemberian

uraian

tentang

keuntungan berkunjung ketempat rekreasi untuk menyehatkan
tubuh. Mensyukuri keseluruhan gerakan yang telah didapatkan
serta fungsi alat gerak yang dipunyai tetap teraga sebagai wujud
rasa syukur terhadap Tuhan. Memberikan pertanyaan serta
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jawaban mengenai bahan yang disampaikan.
b) Guru memberi dorongan semangat agar terus belajar.
c) Guru menganjurkan seluruh peserta didik siswa berdoa setiap
kali untuk mengakhiri kegiatan dalam proses pembelajaran.
b) Pertemuan kedua
Pertemuan kedua dalam siklus 1 pada peneltian tindakan kelas
ini , di laksanakan dihari kamis, tanggal 6 pebruari 2020, jam 07.00
sd 10.15, dengan alokasi waktu 1 (6 JP). Pada penelitian ini
melanjukan materi pelajaran yang telah diajarkan pada kelas B2 TK
Asy Syuhada, dengan materi pembelajaran, yaitu Tema Rekreasi,
Subtema Tempat Rekreasi serta materi pembelajaran Rekreasi ke
Kolam Renang
Indikator yang dicapai dalam pembelajaran kedua siklus
pertama ini, peneliti kelompokan dalam dua bagian, sesuai dengan
kompetensi dasar, analisis materi ajar dan rambu rambu dalam
pembelajaran Krikulum 2013, yaitu :
(1) Indikator Sikap
(a) Bersyukur atas kenikmatan dari Tuhan (tempat rekreasi)
(b) Mempergunakan kata yang sopan ketika mengajukan
pertanyaan
(2) Pengetahuan dan keterampilan
(a) Membacakan peraturan ditempat rekreasi
(b) Membacakan tempat rekreasi
(c) Melakukan pengelompokkan terhadap sesuatu yang berada
dipemandian
(d) Bisa bermain dibak air
(e) Membacakan rancangan waktu (pagi, siang, sore)
(f) Melakukan perhitungan hasil dari pengurangan
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1) Kegiatan Awal ( 15 menit)
Penelitian dengan terjun langsung dalam pembelajaran diawali
dengan kegiatan pembukaan yang berlangsung sekitar 15 menit
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Menerapkan SOP pembuka
b) Menghafalkan doa sebelum pergi
c) Berkonsultasi mengenai tempat–tempat rekreasi
d) Berkonsultasi mengenai peraturan ditempat rekreasi
e) Bisa lari sembari lompat
f)

Memperkenalkan aktivitas serta peraturan didalam permainan

2) Kegiatan Inti (180 menit)
a)

Guru memberikan pertanyaan pada siswa siapa saja yang telah
mengunjungi ke kolam renang . Salah seorang peserta didik
diberi kesempatan bercerita tentang pengalaman mengunjungi
tempat tersebut. Siswa yang berani bercerita di depan kelas
mendapatkan reward dari guru secara verbal dan non verbal
berupa bintang yang ditempel pada papan juara.

b) Guru bercerita mengenai bepergian ke kolam renang.
c) Siswa memberi jawaban ketika ditanya guru tentang pengalaman
mereka berkunjung ke tempat rekreasi. Seperti apa yang dilihat
disana?.
d) Siswa

mendengarkan

penjelasan

guru

mengenai

kegiatan

berkunjung kekolam renang, sesuatu yang boleh dan tidak boleh
dilakukan, serta doa yang harus dibaca sebelum berkunjung
ketempat rekreasi.
e)

Siswa mendengar penyampaian guru tentang aturan didalam
bercerita, yakni mendengar cerita secara teratur sekaligu guru
mmemperlihatkan gambaran peraturan yang terdapat ditempat
rekreasi serta diberi kesempatan bertanya sesudah bercerita.

f)

Sesudah mendengar cerita, peserta didik memberi jawaban
pertanyaan dari guru tentang isi ceritanya. Jawaban dapat ditulis
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di buku mereka.
g)

Siswa yang memberikan jawaban yang tepat memperoleh nilai
100 serta distempel “aku hebat” yang diberikan guru. Sedangkan
siswa yang menjawab kurang tepat tidak disalahi langsung tetapi
diintruksi kan agar diperbaiki.

h)

Kemudian selanjutnya membahas tentang peraturan lain yang
berlaku ditempat rekreasi kecuali yang telah disebut tadi. Peserta
didik diberi kelompok kecil yakni bersama teman sebangkunya.

i)

Siswa melakukan diskusi guna percobaan membuatkan tata
tertib yang perlu ditaati ketika ditempat rekreasi sehingga
merasakan keamanan serta keselamatan beradsa ditempat
rekreasi. Pennyampaian berbagai keadaan di tempat rekreasi,
melipyuti lain banyaknya pengunjung, fasilitas umum yang perlu
dipelihara bersama-sama serta menjaga rasa aman selama di
tempat rekreasi.

j)

Siswa melakukan penyusunan konsep berdasarkan waktu yang
ada dibuku siswa.

k)

Siswa yang memberanikan diri bercerita terlebih dahulu akan
memperoleh reward dari guru secara verbal dan non verbal
seperti bintang yang ditempelkan dipapan juara dan stiker “aku
hebat” dibuku pelajarannya.

l)

Siswa dengan guru memberi penilaian hasil belajar tersebut
menceritakan perasaan mereka ketika berkunjung

ketempat

rekreasi.
3) Kegiatan akhir (15 menit)
a)

Pembelajaran

diakhiri

dengan

pemberian

uraian

tentang

keuntungan berkunjung ketempat rekreasi untuk menyehatkan
tubuh. Mensyukuri keseluruhan gerakan yang telah didapatkan
serta fungsi alat gerak yang dipunyai tetap teraga sebagai wujud
rasa syukur terhadap Tuhan. Memberikan pertanyaan serta
jawaban mengenai bahan yang disampaikan.
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b)Guru memberi dorongan semangat agar terus belajar.
c)Guru menganjurkan seluruh peserta didik siswa berdoa setiap kali
untuk mengakhiri kegiatan dalam proses pembelajaran.
b. Observasi siklus I
1) Aktivitas Siswa
Ditahap penindakan, peneliti melaksanakan pengamatan secara
langsung menggunakan lembaran observasi yang sebelumnya telah
tersusun. Peneliti dibantu didukung para guru TK Asy Syuhada.
Observasi dilaksanakan melalui pengamatan kegiatan peserta didik
dalam proses belajar yang berkaitan dengan dorongan belajar, serta
kegiatan

guru

dalam

penyampaian

bahan

pada

bidang

studi

pembelajaran tematik integratif yang mempergunakan tehnik reward.
Hasil pengamatan tersebut antara lain :
Observasi dilaksanakan ketika pembelajaran tematik integratif yang
mempergunakan tehnik reward. Observasi bertujuan melakukan
pengamatan kegiatan peserta didik. Setiap indeks yang dilakukan
pengamatan diberikan skor (BB, MB, BSH, BSB). Dalam siklus pertama
dilaksanakan dengan 2 pertemuan. Pertemuan ke 1 dilaksanakan hari
senin tanggal 3 Februari 2020 sedangkan pertemuan ke2 dilaksanakan
hari kamis, tanggal 6 Februari 2020.
Tabel 4.7.Hasil Observasi Aktivitas Siklus I

No

Kreteria

Simbol Jumlah Presentase

1

Belum Berkembang (BB)

1

3

25 %

2

Mulai Berkembang (MB)

2

4

33 %

3

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

3

2

17 %

4

Berkembang Sangat Baik (BSB)

4

3

25 %
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Jumlah

12

100 %

Hasil observasi siklus pertama, telah berubah serta berkembang
menjadi lebih baik secara klasikal, bila dibandingkan dengan hasil
observasi dan penilaian prasiklus, hal ini terlihat dari perbandingan
pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4. 8. Perbandingan Peningkatan fisikomorik Prasiklus dan
Siklus I

No

Jumlah anak dan
Persentase (%)

Kreteria
PS

%

S1

%

selisih
(%)

1

BelumBerkembang (BB)

5

42 %

3

25 %

17%

2

MulaiBerkembang (MB)

2

17 %

4

33 %

16%

3

BerkembangSesuaiHarapan
(BSH)

4

33 %

2

17 %

4

BerkembangSangatBaik
(BSB)

1

8%

3

25 %

12

100%

12

100%

Jumlah

16%

17%
66%

Berdasarkan tabel perbandingan peningkatan sosial emosional
anak dengan dengan pendekatan integratif dalam pembelajaran ada
peningkatan dari prasiklus ke siklus pertama, walaupun belum cukup
signifikan.
Pada posisi prasiklus (PS) anak yang berada dalam kreteria belum
berkembang (BB) ada 5 orang, yaitu MZS, NAR, SAA, AR, dan MAR
setelah diadakah tindakan penelitian siklus pertama berkurang menjadi
3 orang, MZS, NAR, dan SAA, sementara AR dan MR telah mulai
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berkembang, dan masuk dalam kreteria mulai berkembang (MB) artinya
ada 2 orang telah mengalami peningkatan fisikomotorik

atau

mengalami peningkatan klasikal secara sebesar 17%.
Anak yang masuk dalam kreteria belum berkembang belum mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti bermain di bak air secara baik,
menghafal doa doa bepergian, membedakan bentuk yang baik dan
buruk, mencari jalan menuju taman. Demikian juga hal motorik halus,
mareka belum maampu mengelompokan benda-benda yang ada
ditempat

permandian,

menyebutkan

konsep

menyebutkan
waktu,

tempat-tempat

menggambar

dengan

rekreasi,
sempurna,

menghitung hasil pengurangan. Anak anak yang masuk dalam katagori
belum berkembang harus mendapatkan bimbingan, selalu diingatkan
dan tidak mengerjakan sesuatu apabila tidak ada perintah dari guru.
Dalam

proses

tersebut

harus

mendapatkan

bimbingan

secara

berkesinambungan dari guru/pendamping.
Pada posisi prasiklus (PS) anak didalam kreteria mulai berkembang
(MB) ada 2 orang murid , yaitu AKW, dan NA setelah diadakah tindakan
penelitian siklus pertama bertembah menjadi 4 anak , AR, MAR, AKW,
dan NA, dari segi jumlah ada penambahan dari 2 orang menjadi 4
orang, ada perbedaan secara klasikal sebesar 16%. Hal ini terjadi
karena anak berada dalam kreteria belum berkembang pada prasiklus,
2 orang meningkat menjadi mulai berkembang, sementara 2 orang
sebelumnya berada dalam kreteria belum berkembang tidak mengalami
peningkatan pada siklus pertama.
Anak dengan kreteria mulai berkembang

(MB), sudah mampu

memaksimalkan motorik kasar seperti bermain di bak air secara baik,
menghafal doa doa bepergian, membedakan bentuk yang baik dan
buruk, mencari jalan menuju taman. Demikian juga hal motorik halus,
mareka sudah mampu mengelompokan benda-benda yang ada
ditempat

permandian,

menyebutkan

tempat-tempat

rekreasi,
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menyebutkan

konsep

waktu,

menggambar

dengan

sempurna,

menghitung hasil pengurangan. Akan selalu diingatkan dan dibimbing
oleh guru atau pendamping, apabila tidak diingaktan maka ia akan
kembali seperti semula.
Pada posisi prasiklus (PS) anak dengan kreteria berkembang
sesuai harapan (BSH) ada 4 murid , yaitu SAA, SYA, MA dan AA
setelah diadakah tindakan penelitian siklus pertama berkurang menjadi
2 orang anak , SAA dan SYA, dari segi jumlah ada pengurangan dari 4
orang menjadi 2 orang, ada perbedaan secara klasikal sebesar 16%.
Hal ini terjadi karena anak berada dalam kreteria mulai berkembang
pada prasiklus, 2 orang meningkat menjadi berkembang sesuai
harapan (BSH), sementara 2 orang sebelumnya berada dalam kreteria
berkembang sesuai harapan (BSH), telah mengalami peningkatan dan
masuk alam kreteria berkembng sangat baik (BSB)

pada siklus

pertama.
Anak dengan kreteria berkembang sesuai harapan (BSH), telah
mampu memaksimalkan motorik kasar seperti bermain di bak air
secara baik, menghafal doa doa bepergian, membedakan bentuk yang
baik dan buruk, mencari jalan menuju taman. Demikian juga hal motorik
halus, mareka sudah mampu mengelompokan benda-benda yang ada
ditempat

permandian,

menyebutkan

konsep

menyebutkan
waktu,

tempat-tempat

menggambar

dengan

rekreasi,
sempurna,

menghitung hasil pengurangan. Asalkan sudah diberikan penjelasan
dan

bimbingan

sebelum

memulai

suatu

aktivitas,

dan

akan

menyelesaikan aktivitasnya tanpa harus diingatkan dan dibimbing
secara rinci, cukup hanya diawasi karena masih anak anak.
Pada posisi prasiklus (PS) anak yang berada

dalam kreteria

berkemabng sangat baik (BSB) ada 1 orang murid , yaitu DE, setelah
diadakah tindakan penelitian siklus pertama bertambah menjadi 3
orang anak , yaitu MA, AA dan DE, peningkatan dari 1 orang menjadi 3
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orang, persentase secara klasikal sebesar 17%. Hal ini terjadi karena
anak berada dalam kreteria berkembang sesuai harapan (BSH), pada
prasiklus, meningkat dengan kriteria berkembang sangat baik (BSB),
sehingga bertambah menjadi tiga orang siswa pada siklus pertama.
Anak dengan kreteria berkembang sangat baik (BSB), telah mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti bermain di bak air secara baik,
menghafal doa doa bepergian dengan lancar, membedakan bentuk
yang baik dan buruk, mencari jalan menuju taman. Demikian juga hal
motorik halus, mareka sudah mampu mengelompokan benda-benda
yang ada ditempat permandian dengan cepat dan benar, menyebutkan
tempat-tempat rekreasi secara berurutan, menyebutkan konsep waktu
(pagi siang dan malam), menggambar dengan sempurna dan bagus,
menghitung hasil pengurangan dengan benar. Asalkan sudah diberikan
penjelasan dan bimbingan sebelum memulai suatu aktivitas, dan akan
menyelesaikan aktivitasnya dengan cepat dan tepat tanpa harus
diingatkan dan dibimbing mendetail, cukup hanya diawasi karena masih
anak anak
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti bersama
observer ada peningkatan kemampuan sosial emosional dalam
pembelajaran dengan dengan mengintegrasikan pembelajaran menjadi
satu kesatuan yang utuh, walaupun peningkatan tersebut belum sesuai
dengan keinginan peneliti dan capaian pembelajaran.
2) Aktivitas Guru
Observasi ini memiliki tujuan guna mendapatkan data apa kah guru
mempergunakan mekanisme integratif secara baik ataupun belum,
Observasi terjadap aktivitas guru/peneliti dalam tindakan dianggap
penting karena salah satu bagian yang tidak dipisahkan dalam proses
pembelajaran.
Sesuai data yang diperoleh berdasarkan pengamatan diuraikan
antara lain :
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a. Sebelum

pelaksaan

pembelajaran,

guru

telah

merencanakan

pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, yaitu
RPPH dan RPPM
b. Pada kegiatan awal, guru telah melaksanakan kegiatan pembukaan
sesuai standar pembelajaran, berupa salam, absen, pemberian
motivasi, penjelasan tentang rambu rambu akan dilaksanakan dalam
pembelajaran, mengorganisasikan murid dengan cara klasikal yang
bertujuan mengiringi serta dan membuat peserta didik memilih tema,
penentuan tempat peserta didik didalam kelompok sesuai minat
mereka, dan mereka dianjurkan melaksanakan aktivitas yang sudah
ditentukan
c. Dalam kegiatan inti, guru telah mempersiapkan media untuk diamati
murid, meminta murid menanya untuk memperoleh tanggapan
verbal, menalar dengan memberikan tanggapan terhadap reaksi
murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk mencoba atau
memperaktekan

materi

yang

dipejari,

namun

guru

belum

mengkomunikasikan tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh
murid dalam pembelajaran
d. Diakhir kegiatan, guru belum bisa membawa mereka mengunjugi
tempat berdasarkan tema dengan melibatkan orang tua murid,
karena keterbatasan fasilitas dan tempat atau tujuan kunjungan
sesuai tema pejaran, akan tetapi telah melaksanakan refleksi yang
menegajak anak bertukar pikiran dan mengajak mereka menjelaskan
yang telah dipelajari, kesan serta keinginannya masih tidak
terlaksana yang berkaitan dengan tema ketika aktivitas berjalan.
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru pada tindakan
siklus pertama ini, maka perlu ada perbaikan yang lebih baik untuk
kedepannya,

sebab

proses pembelajaran

belum

peningkatan yang maksimal terhadap peserta didik.

menghasilkan
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c. Refleksi SiklusI
Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan
psikomorik anak pada siklus pertama pembelajaran pertama dan kedua
diketahui bahwa mayoritas anak berada pada tahap mulai berkembang
dari aspek psikomorik. Dari beberapa indikator yang telah di rumuskan
yang harus dicapai dalam pembelajaran secara klasikal masih dalam
tahap mulai berkembang (MB), dan sebahagian dalam kreteria
berkembang sesuai

harapan,

dan lebih sedikit

dalam kreteria

berkembang sangat baik
Dibawah ini berbagai hal yang menjadi masalah serta solusi dalam
memperbaikinya yang disajikan sebagai berikut :
Tabel4.9. Refleksi Tindakan pada siklus I dan Perbaikan untuk siklus
ke II
No. Kendala pada siklus I
Sebagian murid masih bermain
1
main dalam memulai pelajaran
tidak berdoa seperti teman teman
lainnya

2

Masih terdapat murid tidak
membawa krayon dan tidak mau
meminjamkan kepada temantemannya.

3

Beberapa murid menyelesaikan
tugas yang lain yang tidak
diperintah kan guru.

4

Beberapa murid bermain serta
berbincang,
sehingga
tidak
mengerjakan tugasnya.

5

Murid yang memperoleh reward
biasanya murid yang sama/ tidak
merata.

Perbaikan pada siklus II
Guru lebih mendorong anak
dalam mengajukan pertanyaan
serta memberikan jawabn yang
ditanyakan guru dengan reward
baik lisan ataupun non lisan
Guru memberi pengawasan
lebih kepada anak sehingga
tidak keluar mamsuk kelas tanpa
izin guru dan mempunyai
kepedulian terhadap temannya
Guru memberi perhatian adil
pada seluruh murid supaya tidak
ada murid yang menyesaikan
tugas yang lain.
Guru berkreasi untuk membuat
proses belajar sehingga murid
tertarik dan akan fokus dalam
belajar
Guru memberi kesempatan pada
seluruh murid supaya
memperoleh reward secara
merata.
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Sesuai evaluasi diatas, sehingga penelitian berlanjut pada siklus
keII. Dikarenakan hasil nya belum tercapai sebagai kriteria yang
berhasil.
b. Implementasi Tindakan Siklus II
Kegiatan disiklus kedua meliputi perencanaan, tindakan, observasi
dan refleksi.
1) Perencanaan siklusII
a) Penentuan skenario dalam belajar yang mempergunakan tehnik
reward terhadap proses belajar tematik integratif. Adapun Skenario
ditetapkan tertuang didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian

(RPPH), selanjutnya diberikan pada guru digunakan

sebagai pedoman dalam melakukan proses belajar mengajar.
Didalam siklus ke2 tema yang dipergunakan ialah tema rekreasi,
sub tema tempat rekreasi, di pantai
b) Penentukan serta mempersiapkan tehnik penghargaan reward
yang dipergunakan didalam kegiatan belajar mengajar.
c) Menyiapkan

lembaran

pengamatan

serta

skala

motivasi

pembelajarann siswa. Diantaranya lembaran observasi siswa
maupun guru yang diisikan oleh peneliti dengan temannya.
2) Tindakan siklus2
a) Pertemuan pertama
Pertemuan kedua dalam siklus 1 pada penelitian tindakan kelas
ini, di laksanakan hari kamis, tanggal 10 pebruari 2020, jam 07.00 sd
10.15, dengan alokasi waktu 1 (6 JP). Pada penelitian ini melanjukan
materi pelajaran yang telah diajarkan pada kelas B2 TK Asy
Syuhada, dengan materi pembelajaran, yaitu Tema Rekreasi, Sub
tema Tempat Rekreasi

serta materi pembelajaran Rekreasi ke

Pantai.
Indikator yang dicapai dalam pembelajaran kedua siklus
pertama ini, peneliti kelompokan dalam dua bagian, sesuai dengan
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kompetensi dasar, analisis materi ajar dan rambu rambu dalam
pembelajaran Krikulum 2013, yaitu :
(1) Indikator Sikap
(a) Bersyukur atas kenikmatan dari Tuhan (tempat rekreasi)
(b) Mempergunakan kata yang sopan ketika mengajukan
pertanyaan
(2) Pengetahuan dan keterampilan
(a) Membacakan peraturan ditempat rekreasi
(b) Membacakan pekerjaan orang yang berada dipantai
(c) Tetap melestarikan tempat rekreasi
(d) Menciptakan permainan menggunakan pasir
(e) Bisa melakukan perhitungan benda (kerang)
1) Kegiatan Awal ( 15 menit)
Penelitian dengan terjun lansung dalam pembelajaran
diawali dengan kegiatan pembukaan yang berlangsung sekitar 15
menit dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a)

Menerapkan SOP pembuka

b)

Menghafalkan doa sebelum pergi

c)

Berkonsultasi mengenai tempat–tempat rekreasi

d)

Berkonsultasi mengenai peraturan ditempat rekreasi

e)

Bisa lari sembari lompat

f)

Memperkenalkan

aktivitas

serta

peraturan

didalam

permainan
2) Kegiatan Inti (180 menit)
a) Guru memberikan pertanyaan pada siswa siapa saja yang telah
mengunjungi tempat rekreasi. Salah seorang peserta didik
diberi kesempatan bercerita tentang pengalaman mengunjungi
tempat tersebut. Siswa yang berani bercerita di depan kelas
mendapatkan reward dari guru secara verbal dan non verbal
berupa bintang yang ditempel pada papan juara.
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b) Guru bercerita mengenai bepergian tempat rekreasi (pantai).
c) Siswa

memberi

jawaban

ketika

ditanya

guru

tentang

pengalaman mereka berkunjung ke tempat rekreasi. Seperti
apa yang dilihat disana?.
d) Siswa

mendengar

penjelasan

guru

mengenai

kegiatan

berkunjung ke tempat rekreasi, sesuatu yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, serta doa yang harus dibaca sebelum
berkunjung ketempat rekreasi.
e) Siswa mendengar penyampaian guru tentang aturan didalam
bercerita, yakni mendengar cerita secara teratur sekaligus guru
mmemperlihatkan gambaran peraturan yang terdapat ditempat
rekreasi serta diberi kesempatan bertanya sesudah bercerita
f) Sesudah mendengar cerita, peserta didik memberi jawaban
pertanyaan dari guru tentang isi ceritanya. Jawaban dapat
ditulis di buku mereka.
g) Murid yang memberikan jawaban yang tepat memperoleh nilai
100 serta distempel “aku hebat”

yang diberikan guru.

Sedangkan siswa yang menjawab kurang tepat tidak disalahi
langsung tetapi diintruksi kan agar diperbaiki.
h) Kemudian selanjutnya membahas tentang peraturan lain yang
berlaku ditempat rekreasi kecuali yang telah disebut tadi.
Peserta didik diberi kelompok kecil yakni bersama teman
sebangkunya
i) Murid melakukan diskusi guna percobaan membuatkan tata
tertib yang perlu ditaati ketika ditempat rekreasi sehingga
merasakan keamanan serta keselamatan beradsa ditempat
rekreasi. Pennyampaian berbagai keadaan di tempat rekreasi,
melipyuti lain banyaknya pengunjung,

fasilitas umum yang

perlu dipelihara bersama-sama serta menjaga rasa aman
selama di tempat rekreasi.
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j) Murid menyusun angka dibawah gambar tempat rekreasi yang
tersedia di buku siswa.
k) Murid yang memberanikan diri bercerita terlebih dahulu akan
memperoleh reward dari guru secara verbal dan non verbal
seperti bintang yang ditempelkan dipapan juara dan stiker “aku
hebat” dibuku pelajarannya
l) Murid dengan guru memberi penilaian hasil belajar tersebut
menceritakan perasaan mereka ketika berkunjung ketempat
rekreasi (pantai). Apakah murid merasakan kesenangan atau
tidak ketika melaksanakan kegiatan? Apakah murid patuh pada
peraturan yang telah ditentukan?
3) Kegiatan Akhir (15 menit)
a) Pembelajaran diakhiri dengan pemberian uraian tentang
keuntungan berkunjung ketempat rekreasi untuk menyehatkan
tubuh. Mensyukuri keseluruhan gerakan yang telah didapatkan
serta fungsi alat gerak yang dipunyai tetap teraga sebagai
wujud rasa syukur terhadap Tuhan. Memberikan pertanyaan
serta jawaban mengenai bahan yang disampaikan
b) Guru memberi dorongan semangat agar terus belajar.
c) Guru menganjurkan seluruh peserta didik siswa berdoa setiap
kali
b) Pertemuan Kedua
Pertemuan kedua dalam siklus I pada penelitian tindakan kelas
ini, di laksanakan hari kamis, tanggal 13 pebruari 2020, jam 07.00 sd
10.15, dengan alokasi waktu 1 (6 JP). Pada penelitian ini melanjukan
materi pelajaran yang telah diajarkan pada kelas B2 TK Asy
Syuhada, dengan materi pembelajaran, yaitu tema Rekreasi,
subtemanya Tempat Rekreasi serta materi pembelajaran Rekreasi
ke Pegunungan
Indikator yang dicapai dalam pembelajaran kedua siklus
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pertama ini, peneliti kelompokan dalam dua bagian, sesuai dengan
kompetensi dasar, analisis materi ajar dan rambu rambu dalam
pembelajaran Krikulum 2013, yaitu :
(1) Indikator sikap
(a) Bersyukur atas kenikmatan dari Tuhan (tempat rekreasi)
(b) Mempergunakan kata yang sopan ketika mengajukan
pertanyaan
(2) Indikator Pengetahuan dan keterampilan
(a) Mampu menggambarkan keadaan dipegunungan
(b) Mampu mengucapkan salam yang baik
(c) Mampu menempati tanggan majemuk
(d) Mampu member warna perjalanan kepegunungan
(e) Mampu menggambarkan tempat rekreasi paling dekat
(f) Memberi penebalan disuku kata akhirnya memiliki kesamaan
dengan nama benda dipegunungan
1) Kegiatan Awal ( 15 menit)
Penelitian dengan terjun lansung dalam pembelajaran diawali
dengan kegiatan pembukaan yang berlangsung sekitar 15 menit
berdasarka tahapannya antara lain :
(a) Penerapan SOPpembukaan
(b) Berdiskusi tentangpantau
(c) Berdiskusi tentang memberi dan membalassalam
(d) Memperkenalkan kegiatan serta peraturan yang dipergunakan

pada permainan.
2) Kegiatan Inti (180 menit)
(a) Guru memberikan pertanyaan pada siswa siapa saja yang telah
mengunjungi gunung. Salah seorang peserta didik diberi
kesempatan bercerita tentang pengalaman mengunjungi tempat
tersebut.
(b) Guru bercerita mengenai bepergian kegunung
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(c) Murid memberi jawaban ketika ditanya guru tentang pengalaman
mereka berkunjung ke gunung. Seperti apa yang dilihat disana?.
(d) Murid

mendengar

penjelasan

guru

mengenai

kegiatan

berkunjung ke gunung, sesuatu yang boleh dan tidak boleh
dilakukan, serta doa yang harus dibaca sebelum berkunjung
ketempat rekreasi.
(e) Murid mendengar penyampaian guru tentang aturan didalam
bercerita, yakni mendengar cerita secara teratur sekaligus guru
mmemperlihatkan gambaran peraturan yang terdapat digunung
serta diberi kesempatan bertanya sesudah bercerita
(f) Sesudah mendengar cerita, peserta didik memberi jawaban
pertanyaan dari guru tentang isi ceritanya. Jawaban dapat ditulis
di buku mereka.
(g) Murid yang memberikan jawaban yang tepat memperoleh nilai
100 serta distempel “aku hebat” yang diberikan guru. Sedangkan
siswa yang menjawab kurang tepat tidak disalahi langsung tetapi
diintruksi kan agar diperbaiki.
(h) Kemudian selanjutnya membahas tentang peraturan lain yang
berlaku digunung kecuali yang telah disebut tadi. Peserta didik
diberi kelompok kecil yakni bersama teman sebangkunya
(i) Murid melakukan diskusi guna percobaan membuatkan tata
tertib

yang

perlu

ditaati

ketika

dipegunungan,

sehingga

merasakan keamanan serta keselamatan berada ditempat
tersebut.

Penyampaian

berbagai

keadaan

dipegunungan,

meliputi lain banyaknya pengunjung, fasilitas umum yang perlu
dipelihara bersama-sama serta menjaga rasa aman selama
dipegunungan.
(j) Murid melakukan penyusunan konsep tangga majemuk yang ada
dibuku murid.
(k) Murid yang memberanikan diri bercerita terlebih dahulu akan
memperoleh reward dari guru secara verbal dan non verbal

119

seperti bintang yang ditempelkan dipapan juara dan stiker “aku
hebat” dibuku pelajarannya.
(l) Murid dengan guru memberi penilaian hasil belajar tersebut
menceritakan

perasaan

mereka

ketika

berkunjung

kepegunungan. Apakah murid merasakan kesenangan atau tidak
ketika melaksanakan kegiatan? Apakah murid patuh pada
peraturan yang telah ditentukan?
3) Kegiatan akhir (15 menit)
(a) Pembelajaran

diakhiri

dengan

pemberian

uraian

tentang

keuntungan berkunjung kepegunungan untuk menyehatkan
tubuh. Mensyukuri keseluruhan gerakan yang telah didapatkan
serta fungsi alat gerak yang dipunyai tetap teraga sebagai wujud
rasa syukur terhadap Tuhan. Memberikan pertanyaan serta
jawaban mengenai bahan yang disampaikan.
(b) Guru memberi dorongan semangat agar terus belajar.
(c) Guru menganjurkan seluruh murid berdoa setiap kali untuk
mengakhiri kegiatan dalam proses pembelajaran
3) Observasi siklus 2
a) Aktivitas Siswa
Ditahap penindakan, peneliti melaksanakan pengamatan secara
langsung menggunakan lembaran observasi yang sebelumnya telah
tersusun. Peneliti dibantu didukung para guru TK Asy Syuhada.
Observasi dilaksanakan melalui pengamatan kegiatan peserta didik
dalam proses belajar yang berkaitan dengan dorongan belajar, serta
kegiatan

guru

dalam

penyampaian

bahan

pada

bidang

studi

pembelajaran tematik integratif.
Observasi dilaksanakan ketika pembelajaran tematik integratif yang
mempergunakan tehnik reward. Observasi bertujuan melakukan
pengamatan kegiatan peserta didik. Setiap indeks yang dilakukan
pengamatan diberikan skor (BB, MB, BSH, BSB). Dalam siklus keII
dilaksanakan dengan 2 pertemuan. Pertemuan ke 1 dilaksanakan hari
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Senin

tanggal 10 Februari 2020 sedangkan pertemuan ke2

dilaksanakan hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020.
Hasil pengamatan dalan siklus kedua dapat terlihat dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 4.10.Hasil Observasi Aktivitas Murid Siklus II
No

Kreteria

Simbol Jumlah Presentase

1

Belum Berkembang (BB)

1

2

17 %

2

Mulai Berkembang (MB)

2

3

25 %

3

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

3

4

33 %

4

Berkembang Sangat Baik (BSB)

4

3

25 %

12

100 %

Jumlah

Hasil observasi siklus pertama, telah berubah serta berkembang
lebih baik secara klasikal, bila dibandingkan dengan hasil observasi dan
penilaian prasiklus, Terlihat dari hasil perbandingan tabel sebagai
berikut :
Tabel

4. 11. Perbandingan Peningkatan fisikomotorik Siklus I
dengan Siklus II

No

Jumlah anak dan
Persentase (%)

Kreteria
S1

%

S2

%

selisih
(%)

1

Belum Berkembang (BB)

3

25 %

2

17 %

8%

2

Mulai Berkembang (MB)

4

33 %

3

25 %

8%

3

Berkembang Sesuai

2

17 %

4

33 %

16%
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Harapan (BSH)
4

Berkembang Sangat Baik
(BSB)
Jumlah

3

25 %

3

25 %

0%

12

100%

12

100%

66%

Berdasarkan tabel perbandingan peningkatan sosial emosional
anak dengan dengan pendekatan integratif dalam pembelajaran ada
peningkatan dari siklus I ke siklus II, meskipun belum cukup signifikan.
Perubahan yang terjadi berada kreteria berkembang sesuai harapan.
Pada siklus pertama, anak yang berada dalam kreteria belum
berkembang (BB) ada 3 orang, yaitu MZS, NAR, dan SAA setelah
diadakah tindakan penelitian siklus kedua berkurang menjadi 2 orang,
MZS, dan NAR, , sementara SAA telah mulai berkembang, dan masuk
dalam kreteria mulai berkembang (MB) artinya ada 1 orang telah
mengalami peningkatan fisikomotorik

atau mengalami peningkatan

klasikal secara sebesar 8 %.
Anak yang masuk dalam kreteria belum berkembang belum mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti membuat mainan dari pasir,
membatik dengan teknik jumputan, menjaga kelestarian tempat
rekreasi,

mengucapkan salam dengan baik, menceritakan situasi di

pegunungan, menaiki tangga majemuk, dll. Demikian juga hal motorik
halus, mareka belum maampu menghiitung benda, penebalan suku
kata akhirnya memiliki

kesamaan dengan benda yang berada

dipegunungan, mewarnai jalan kepegunungan,. Anak anak yang masuk
dalam katagori belum berkembang harus mendapatkan bimbingan,
selalu diingatkan dan tidak mengerjakan sesuatu apabila tidak ada
perintah dari guru. Dalam proses tersebut harus mendapatkan
bimbingan secara berkesinambungan dari guru/pendamping.
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Pada posisi siklus I anak yang berada dalam kreteria mulai
berkembang (MB) ada 4 orang murid , yaitu AR, MAR, AKW, dan NA
setelah diadakah tindakan penelitian siklus kedua berkurang menjadi 3
orang anak , AR, MAR, dan SAA, sementara anak yang berinisial NA
telah masuk dalam keterian berkembang sesuai harapan. (BSH). Dari
segi jumlah ada pengurangan dari 4 orang menjadi 3 orang, ada
perbedaan secara klasikal sebesar 8%. Hal ini terjadi karena anak
berada dalam kreteria mulai berkembang pada siklus pertama,
meningkat menjadi berkembang sesuai harapan, sementara 2 orang
sebelumnya berada dalam kreteria belum berkembang tidak terjadi
peningkatan disiklus kedua.
Murid dengan kreteria mulai berkembang (MB), sudah mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti membuat mainan dari pasir,
membatik dengan teknik jumputan, menjaga kelestarian tempat
rekreasi,

mengucapkan salam dengan baik, menceritakan situasi di

pegunungan, menaiki tangga majemuk, dll. Demikian juga hal motorik
halus, mareka belum maampu menghiitung benda, penebalan suku
kata akhirnya memiliki

kesamaan dengan benda yang berada

dipegunungan, mewarnai jalan kepegunungan, Akan selalu diingatkan
dan dibimbing oleh guru atau pendamping, apabila tidak diingaktan
maka ia akan kembali seperti semula.
Pada posisi siklus pertama (S1)) anak yang berada dalam kreteria
berkembang sesuai harapan (BSH) sebanyak 2 orang murid , yakni
SAA, dan SYA, setelah diadakah tindakan penelitian siklus kedua
bertambah menjadi 4 orang anak, yaitu AKW, NA , SAA dan SYA, dari
segi jumlah ada penambahan dari 2 orang menjadi 4 orang, ada
perbedaan secara klasikal sebesar 16%. Hal ini terjadi karena anak
berada dalam kreteria mulai berkembang pada siklus pertama (P1), 2
orang

meningkat

menjadi

berkembang

sesuai

harapan

(BSH),

sementara 2 orang sebelumnya berada dalam kreteria berkembang
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sesuai harapan (BSH), tetap dalam kreteria tersebut tidak mengalami
peningkatan.
Murid dengan kreteria berkembang sesuai harapan (BSH), sudah
mampu memaksimalkan motorik kasar seperti seperti membuat mainan
dari pasir, membatik dengan teknik jumputan, menjaga kelestarian
tempat rekreasi,

mengucapkan salam dengan baik, menceritakan

situasi di pegunungan, menaiki tangga majemuk, dll. Demikian juga hal
motorik halus, mareka belum maampu menghiitung benda, penebalan
suku kata akhirnya memiliki kesamaan dengan benda yang berada
dipegunungan,

mewarnai

jalan

kepegunungan,.

Asalkan

sudah

diberikan penjelasan dan bimbingan sebelum memulai suatu aktivitas,
dan akan menyelesaikan aktivitasnya tanpa harus diingatkan dan
dibimbing secara rinci, cukup hanya diawasi karena masih anak anak.
Pada posisi siklus pertama (S1) murid dengan kreteria berkembang
sangat baik (BSB) sebanyak 3 murid , yaitu MA, AA, dan DE,, setelah
diadakah tindakan penelitian siklus pertama tetap 3 orang anak , yaitu
MA, AA dan DE, tidak ada peningkatan secara individual dari siklus
pertama ke siklus kedua berdasarkan observasi yang telah dilakukan.
Murid dengan kreteria berkembang sangat baik (BSB), telah mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti membuat mainan dari pasir,
membatik dengan teknik jumputan, menjaga kelestarian tempat
rekreasi,

mengucapkan salam dengan baik, menceritakan situasi di

pegunungan, menaiki tangga majemuk, dll. Demikian juga hal motorik
halus, mareka belum maampu menghiitung benda, penebalan suku kata
akhirnya

memiliki

dipegunungan,

kesamaan

mewarnai

jalan

dengan

benda

kepegunungan,.

yang

berada

Asalkan

sudah

diberikan penjelasan dan bimbingan sebelum memulai suatu aktivitas,
dan akan menyelesaikan aktivitasnya dengan cepat dan tepat tanpa
harus diingatkan dan dibimbing mendetail, dapat menyelesaikan
tugasnya secara mandiri, cukup hanya diawasi karena masih anak anak
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Denga demikian dari hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan
peneliti bersama observer ada

peningkatan kemampuan sosial

emosional dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran
menjadi satu kesatuan yang utuh, walaupun peningkatan tersebut
belum sesuai dengan keinginan peneliti dan capaian pembelajaran.
1) Aktivitas Guru
Observasi ini memiliki tujuan guna mendapatkan data apa kah guru
mempergunakan mekanisme integratif secara baik ataupun belum,
Observasi terjadap aktivitas guru/peneliti dalam tindakan dianggap
penting karena salah satu bagian yang tidak dipisahkan dalam proses
pembelajaran.
Sesuai data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan diuraikan
antara lain :
a. Sebelum

pelaksaan

pembelajaran,

guru

telah

merencanakan

pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, yaitu
RPPH dan RPPM dengan rapi dan sempurna sesuai catatan catatan
yang terjadi pada siklus pertama
b. Pada kegiatan awal, guru telah melaksanakan kegiatan pembukaan
sesuai standar pembelajaran dengan baik , berupa salam, absen,
pemberian

motivasi,

dilaksanakan

dalam

penjelasan tentang rambu rambu akan
pembelajaran,

mengorganisasikan

murid

dengan cara klasikal yang bertujuan mengiringi serta dan membuat
peserta didik memilih tema, penentuan tempat peserta didik didalam
kelompok

sesuai

minat

mereka,

dan

mereka

dianjurkan

melaksanakan aktivitas yang sudah ditentukan
c. Dalam kegiatan inti, guru telah mempersiapkan media dengan baik
sesuai materi pembelajaran berupa gambar pemandangan dipantai
dan pegunungan untuk diamati murid, meminta murid menanya
untuk memperoleh tanggapan verbal tentang media yang dilihat,
menalar dengan memberikan tanggapan terhadap reaksi murid,
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memberikan kesempatan kepada murid untuk mencoba atau
memperaktekan

materi

yang

dipejari,

guru

sudah

mengkomunikasikan tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh
murid dalam pembelajaran
d. Diakhir kegiatan, guru belum bisa membawa mereka mengunjugi
tempat berdasarkan tema dengan melibatkan orang tua murid, yaitu
pantai sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian yang berada di
tepi pantai, sementara kegunung tidak dijadwalkan karena kondisi
wilayah yang tidak ada gunung, mengajak anak bertukar pikiran dan
mengajak mereka menjelaskan yang telah dipelajari, kesan serta
keinginannya masih tidak terlaksana yang berkaitan dengan tema
ketika aktivitas sedang berjalan.
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru pada tindakan
siklus pertama ini, maka perlu ada perbaikan yang lebih baik untuk
kedepannya,

sebab

proses pembelajaran

belum

menghasilkan

peningkatan yang maksimal terhadap peserta didik.
4) Refleksi Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan
psikomorik anak pada siklus kedua pembelajaran pertama dan kedua
diketahui

bahwa

mayoritas

anak

berada

pada

tahap

mulai

berkembang dari aspek psikomorik. Dari beberapa indikator yang telah
di rumuskan yang harus dicapai dalam pembelajaran secara klasikal
masih dalam tahap berkembang sesuai harapan (BSH), dan
sebahagian dalam kreteria mulai berkembang, dan dalam kreteria
berkembang sangat baik
Dibawah ini beberapa hal yang menjadi masalah serta cara
memperbaikinya ditampilkan pada tabel 12.
Tabel4.12. Refleksi Tindakan pada siklus II dan Perbaikan untuk
siklus ke III
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No. Kendala pada siklus I
Sebagian kecil murid
masih
1
bermain main dalam memulai
pelajaran tidak berdoa seperti
teman teman lainnya

2

3

4

5

Masih ada murid
yang tidak
membawa krayon dan tidak mau
meminjamkan kepada temantemannya, kecuali ditentukan
warnanya
Sebagian
kecil
murid
menyelesaikan tugasnya yang lain
yang tidak ditugaskan guru.
Sebagian murid main serta
berbincang dan tidak menyesai
kan tugas belajarnya.
Murid yang memperoleh reward
biasanya murid yang sama/ tidak
merata.

Perbaikan pada siklus II
Guru mendorong murid dalam
mengajkan pertanyaan serta
memberikan jawaban dipertanya
kan guru melalui reward verbal
maupun
nonverbal
dengan
pendekatan secara persuasif
Guru memberi pengawasan
lebih kepada murid sehingga
tidak keluar masuk kelas tanpa
alasan yang jelas dan tanpa izin
guru.
Guru memberi perhatian lebih
pada murid yang kurang aktif
dalam menyelesaikan tugasnya
Guru berkreasi untuk membuat
proses belajar sehinggamereka
tertarik dan akan focus dalam
belajar.
Guru memberi kesempatan pada
seluruh
murid
sehingga
memperoleh reward secara rata.
Dan juga memberikan funisment
agar muncul efek jera

Sesuai hasil refleksi serta penilaian proses belajar dalam siklus
kedua, maka peneliti bersama guru observermemutuskan untuk
melanjutkan kesiklus III. Dikarenakan penelitian belum mencukupi
kriteria keberhasilan

dan tema pembelajaran tentang rekreasi

menyisahkan satu sub tema, yaitu rekreasi ke kebun binatang.
c. Implementasi Tindakan Siklus III
Kegiatan disiklus 3 yaitu perencanaan, tindakan, observasi serta
refleksi.
1) Perencanaan siklus III
a) Penentuan skenario dalam belajar yang mempergunakan tehnik
belajar tematik integratif. Adapun Skenario ditetapkan tertuang
didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian

(RPPH),

selanjutnya diberikan pada guru digunakan sebagai pedoman dalam
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melakukan proses belajar mengajar. Tema yang dipergunakan ialah
tema rekreasi, sedangkan subtemanya tempat rekreasi, diKebun
Binatang
b) Menentukan serta menyiapkan media belajar yang dipergunakan
pada proses pembelajaran.
d) Menyiapkan

lembaran

pengamatan

serta

skala

motivasi

pembelajaran siswa. Diantaranya lembaran observasi siswa
maupun guru yang diisikan oleh peneliti dengan temannya.
2) Tindakan siklus III
Pada penelitian tindakan siklus ketiga ini, peneliti mengadakan
penelitian tindakan kelas hanya satu kali pertemuan, hal ini
dikarenakan materi ajar dengan sub yang sama hanya enam kali
tatap muka, sementara subtema pertama sudah disajikan pebelum
peneliti mengadakan penelitian. Penelitian tindakan pada siklus
ketiga dilakukan hari kamis, tanggal 17 pebruari 2020, jam 07.00 sd
10.15, dengan alokasi waktu 1 (6 JP). Pada penelitian ini melanjukan
materi pelajaran yang telah diajarkan pada kelas B2 TK Asy
Syuhada, dengan materi pembelajaran, yaitu Tema Rekreasi,
Subtemanya Tempat Rekreasi serta materi pembelajaran Rekreasi
ke Kebun Binatang
Indikator yang dicapai dalam pembelajaran kedua siklus
pertama ini, peneliti kelompokan dalam dua bagian, sesuai dengan
kompetensi dasar, analisis materi ajar dan rambu rambu dalam
pembelajaran Krikulum 2013, yaitu :
(1) Indikator Sikap
(a) Bersyukur atas kenikmatan dari Tuhan (tempat rekreasi)
(b) Mempergunakan kata yang sopan ketika mengajukan
pertanyaan
(2) Pengetahuan dan keterampilan
(a) Mampu menggambarkan mengenai kebunbinatang
(b) Mampu berperan menjadi petugas tiketmasuk
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(c) Mampu menghafalkan syair lagu kebun binatang
(d) Mampu menciptakan bentuk gajah
(e) Mampu bermain dengan teman
(f) Mampu meniru gerak binatang
1) Kegiatan Awal ( 15 menit)
Penelitian dengan terjun lansung dalam pembelajaran
diawali dengan kegiatan pembukaan yang berlangsung sekitar 15
menit dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(a)

Menerapkan SOP pembuka

(b)

Membahas mengenai kebun binatang

(c)

Membahas mengenai buang sampah pada tempat yang
terssedia

(d)

Gerak serta lagu (meniru gerak binatang)

(e)

Mengenali aktivitas serta peraturan yang dipergunakan saat
main

2) Kegiatan Inti (180 menit)
a) Guru memberikan pertanyaan pada siswa siapa saja yang telah
mengunjungi tempat rekreasi. Salah seorang peserta didik
diberi kesempatan bercerita tentang pengalaman mengunjungi
tempat tersebut.
b) Guru bercerita mengenai tempat rekreasi (kebun binantang)
c) Murid

memberi

jawaban

ketika

ditanya

guru

tentang

pengalaman mereka berkunjung ke tempat rekreasi. Seperti
apa yang dilihat disana?.
d) Murid

mendengar

penjelasan

guru

mengenai

kegiatan

berkunjung ke tempat rekreasi, sesuatu yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, serta doa yang harus dibaca sebelum
berkunjung ketempat rekreasi
e) Murid mendengar penyampaian guru tentang aturan didalam
bercerita, yakni mendengar cerita secara teratur sekaligus guru
mmemperlihatkan gambaran peraturan yang terdapat di tempat
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rekreasi serta diberi kesempatan bertanya sesudah bercerita
f) Sesudah mendengar cerita, peserta didik memberi jawaban
pertanyaan dari guru tentang isi ceritanya. Jawaban dapat
ditulis di buku mereka
g) Murid yang memberikan jawaban yang tepat memperoleh nilai
100 serta distempel “aku hebat”

yang diberikan guru.

Sedangkan siswa yang menjawab kurang tepat tidak disalahi
langsung tetapi diintruksi kan agar diperbaiki
h) Kemudian selanjutnya membahas tentang peraturan lain yang
berlaku di tempat rekreasi kecuali yang telah disebut tadi.
Peserta didik diberi kelompok kecil yakni bersama teman
sebangkunya
i) Murid melakukan diskusi guna percobaan membuatkan tata
tertib yang perlu ditaati ketika di tempat rekreasi, sehingga
merasakan keamanan serta keselamatan berada ditempat
tersebut. Penyampaian berbagai keadaan di tempat rekreasi,
meliputi lain banyaknya pengunjung, fasilitas umum yang perlu
dipelihara bersama-sama serta menjaga rasa aman selama di
tempat rekreasi.
j) Murid melakukan penyusunan angka dibagian bawah gambar
tempat rekreasi yang ada dibuku murid.
k) Murid yang memberanikan diri bercerita terlebih dahulu akan
memperoleh reward dari guru secara verbal dan non verbal
seperti bintang yang ditempelkan dipapan juara dan stiker “aku
hebat” dibuku pelajarannya.
l) Murid dengan guru memberi penilaian hasil belajar tersebut
menceritakan perasaan mereka ketika berkunjung tempat
rekreasi (pantai). Apakah murid merasakan kesenangan atau
tidak ketika melaksanakan kegiatan? Apakah murid patuh pada
peraturan yang telah ditentukan?
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3) Kegiatan akhir (15 menit)
a) Pembelajaran diakhiri dengan pemberian uraian tentang
keuntungan mengunjungi tempat rekreasi untuk menyehatkan
tubuh. Mensyukuri keseluruhan gerakan yang telah didapatkan
serta fungsi alat gerak yang dipunyai tetap terjaga sebagai
wujud rasa syukur terhadap Tuhan. Memberikan pertanyaan
serta jawaban mengenai bahan yang disampaikan.
b) Guru memberi dorongan semangat agar terus belajar.
c) Guru menganjurkan seluruh murid berdoa setiap kali untuk
mengakhiri kegiatan dalam proses pembelajaran
3) Observasi siklus III
a) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran siklus III
Ditahap penindakan, peneliti melaksanakan pengamatan secara
langsung menggunakan lembaran observasi yang sebelumnya telah
tersusun. Peneliti dibantu serta didukung para guru TK Asy Syuhada.
Observasi dilaksanakan melalui pengamatan kegiatan peserta didik
dalam proses belajar yang berkaitan dengan dorongan belajar, serta
kegiatan

guru

dalam

penyampaian

bahan

pada

bidang

studi

pembelajaran tematik integratif.
Observasi bertujuan melakukan pengamatan kegiatan peserta didik
dengan

pendekatan

integratif.

Setiap

indeks

yang

dilakukan

pengamatan diberikan skor (BB, MB, BSH, BSB). Dalam siklus keIII
dilaksanakan dengan 1 pertemuan, yakni dihari senin

tanggal 17

Februari 2020
Hasil observasi siklus kedua terlihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.13.Hasil Observasi Aktivitas Murid Siklus III

No

Kreteria

Simbol Jumlah Presentase
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1

Belum Berkembang (BB)

1

0

0%

2

Mulai Berkembang (MB)

2

2

17 %

3

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

3

2

17 %

4

Berkembang Sangat Baik (BSB)

4

8

66 %

12

100 %

Jumlah

Hasil observasi siklus ketiga, telah mengalami perubahan dan
perkembangan yang lebih baik secara klasikal, bila dibandingkan
dengan hasil observasi dan penilaian siklus sebelumnya, terlihat
melalui perbandingan pada tabel sebagai berikut :
Tabel

4. 14. Perbandingan Peningkatan fisikomorik Siklus II
dengan Siklus III

No

Jumlah anak dan
Persentase (%)

Kreteria
S2

%

S3

%

selisih
(%)

1

Belum Berkembang (BB)

2

17 %

0

0%

17 %

2

Mulai Berkembang (MB)

3

25 %

2

17 %

8%

3

Berkembang Sesuai
Harapan (BSH)

4

33 %

2

17 %

6%

4

Berkembang
(BSB)

3

25 %

8

66 %

41 %

12

100%

12

100%

72%

Jumlah

Sangat

Baik

Berdasarkan tabel perbandingan peningkatan sosial emosional
anak dengan dengan pendekatan integratif dalam pembelajaran ada
peningkatan yang cukup baik dari siklus II menuju siklus III, terjadi
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perubahan pada semua kreteria penilaian perkembangan Psikomotorik
anak.
Pada siklus kedua, anak dengan kreteria belum berkembang (BB)
ada 2 orang, yaitu MZS, dan NAR, setelah diadakah tindakan penelitian
siklus ketiga tidak adalagi yang masuk dalam katagori belum
berkembang (BB), artinya peningkatan fisikomotorik atau mengalami
peningkatan klasikal secara sebesar 17 %.
Pada posisi siklus II murid yang berada dalam kreteria mulai
berkembang (MB) ada 3 orang murid , yaitu AR, MAR, dan SAA setelah
diadakah tindakan penelitian siklus ketiga berkurang menjadi 2 orang
anak , MZS, dan

MAR, sementara anak yang berinisial SAA telah

masuk dalam keterian berkembang sesuai harapan. (BSH). Dari segi
jumlah ada pengurangan dari 3 orang menjadi 1 orang, ada perbedaan
secara klasikal sebesar 8%. Hal ini terjadi karena anak berada dalam
kreteria mulai berkembang pada siklus kedua, meningkat menjadi
berkembang sesuai harapan, sementara 1 orang sebelumnya berada
dalam kreteria belum berkembang tidak meningkat di siklus kedua.
Murid dengan kreteria mulai berkembang (MB), sudah mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti bermain peran sebagai petugas
masuk kebun binatang, membuat lipatan dari kertas bentuk binatang,
menceritakan situasi di kebun binatang, bermain bersama teman
teman, dll. Demikian juga hal motorik halus, mareka belum mampu
menghafal syair lagi tentang kebun binatang, menirukan berbagai jenis
binantang yang ada di kebun binatang, Akan selalu diingatkan dan
dibimbing oleh guru atau pendamping, apabila tidak diingaktan maka ia
akan kembali seperti semula.
Pada posisi siklus kedua (S2)) murid dengan kreteria berkembang
sesuai harapan (BSH) ada 4 murid , yaitu AKW, NA, SAA dan SYA
setelah diadakah tindakan penelitian siklus kedua berkurang menjadi 2
orang anak, yaitu AR dan MR, dari segi jumlah ada pengurangan dari 4
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orang menjadi 2 orang, ada perbedaan secara klasikal sebesar 16%.
Hal ini terjadi karena anak berada dalam kreteria mulai berkembang
pada siklus kedua (S2), 2 orang meningkat menjadi berkembang sesuai
harapan (BSH), sementara 2 orang sebelumnya berada dalam kreteria
berkembang sesuai harapan (BSH), telah masuk dalam kreteria
berkembang sangat baik.
Murid dengan kreteria berkembang sesuai harapan (BSH), telah
mampu memaksimalkan motorik kasar seperti bermain peran sebagai
petugas masuk kebun binatang, membuat lipatan dari kertas bentuk
binatang, menceritakan situasi di kebun binatang, bermain bersama
teman teman, dll. Demikian juga hal motorik halus, mareka belum
mampu menghafal syair lagi tentang kebun binatang, menirukan
berbagai jenis binantang yang ada di kebun binatang, Asalkan sudah
diberikan penjelasan dan bimbingan sebelum memulai suatu aktivitas,
dan akan menyelesaikan aktivitasnya tanpa harus diingatkan dan
dibimbing secara rinci, cukup hanya diawasi karena masih anak anak.
Pada posisi siklus kedua (S2) murid dengan kreteria berkembang
sangat baik (BSB) ada 3 murid , yaitu MA, AA, dan DE,, setelah
diadakah tindakan penelitian siklus ketia berubah secara drastis
menjadi 8 orang anak, tambahan anak yang mamsuk dalam kreteria ini
adalah inisial DE, AKW, NA, SAA dan SYA. Kelima anak tersebut
sebelumnya masih masuk dalam katagori berkembang sesuai harapan.
Murid dengan kreteria berkembang sangat baik (BSB), telah mampu
memaksimalkan motorik kasar seperti bermain peran sebagai petugas
masuk kebun binatang, membuat lipatan dari kertas bentuk binatang,
menceritakan situasi di kebun binatang, bermain bersama teman teman,
dll. Demikian juga hal motorik halus, mareka mampu menghafal syair
lagi tentang kebun binatang, menirukan berbagai jenis binantang yang
ada di kebun binatang,

Asalkan sudah diberikan penjelasan dan

bimbingan sebelum memulai suatu aktivitas, dan akan menyelesaikan
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aktivitasnya dengan cepat dan tepat tanpa harus diingatkan dan
dibimbing mendetail, dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri,
cukup hanya diawasi karena masih anak anak
Dengan demikian dari hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan
peneliti bersama observer ada peningkatan kemampuan Psikomotorik
dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran menjadi
satu kesatuan yang utuh, dan peningkatan tersebut sesuai dengan
keinginan peneliti dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
sebeum dilaksanakan penelitian.
2) Aktivitas Guru
Observasi ini memiliki tujuan guna mendapatkan data apa kah guru
mempergunakan mekanisme integratif secara baik ataupun belum,
Observasi terhadap kegiatan guru atau peneliti dalam tindakan
dianggap penting karena salah satu bagian yang tidak dipisahkan dari
proses pembelajaran.
Sesuai data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan diuraikan
antara lain :
a. Sebelum

pelaksaan

pembelajaran,

guru

telah

merencanakan

pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, yaitu
RPPH dan RPPM dengan rapi dan sempurna sesuai catatan catatan
yang terjadi pada siklus sebelumnya
b. Pada kegiatan awal, guru telah melaksanakan kegiatan pembukaan
sesuai standar pembelajaran dengan baik , berupa salam, absen,
pemberian

motivasi,

dilaksanakan

dalam

penjelasan tentang rambu rambu akan
pembelajaran,

mengorganisasikan

murid

dengan cara klasikal yang bertujuan mengiringi serta dan membuat
peserta didik memilih tema, penentuan tempat peserta didik didalam
kelompok

sesuai

minat

mereka,

dan

mereka

dianjurkan

melaksanakan aktivitas yang sudah ditentukan
c. Dalam kegiatan inti, guru telah mempersiapkan media dengan baik
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sesuai

materi

pembelajaran

berupa

gambar

binatang

untuk

disebutkan nama dan habitatnya, meminta murid menanya untuk
memperoleh tanggapan verbal tentang media yang dilihat, menalar
dengan memberikan tanggapan terhadap reaksi murid, memberikan
kesempatan kepada murid untuk memperaktekan suara-suara
binatang, guru sudah mengkomunikasikan tentang hasil kerja yang
telah dilakukan oleh murid dalam pembelajaran
d. Diakhir kegiatan, guru belum bisa membawa mereka mengunjugi
tempat berdasarkan tema karena di tanjung jabung barat belum
memiliki kebun binantang, hanya mengajak anak menonton acara di
telivisi tentang dunia binatang dan meminta anak untuk menceritakan
tentang apa yang dilihat pada cara tersebut, selanjutnya menutup
pelajaran
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam tindakan
siklus ketiga, maka peneliti serta guru observer memberikan kesimpulan
bahwasanya tindakan tidak dilanjutkan kesiklus berikutnya, karena
mencapai target pencapaian rindakan.
4) Refleksi Siklus III
Secara keseluruhan kemampuan psikomorik anak secara klasikal
disiklus III tergolong sangat baik. Demikian juga halnya kemampuan
psikomorik siswa secara individu pada siklus III masuk dalam kriteria
berkembang sangat baik. Terbukti dari mayoritas murid berada dalam
katagori dalam BSB dan BSH. Yang berarti, hasilnya telah mencapai
kriteria berhasil.
Berdasarkan hasil refleksinya, persentase indikator kemampuan
psikomorik murid disiklus III pada pembelajaran tematik integratif murid
kelas B2 TK Asy Syuhada, Data observasi membuktikan bahwasanya
proses di siklus keIII dianggap berhasil. Peneliti dan guru telah
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melaksanakan penilaian pada berbagai tindakan yang sudah ditentukan
dalam perbaikan pembelajaran kedepannya.
3. Kemampuan Pisikmotorik Anak Hasil Tindakan Penelitian Kelas
dengan Pembelajaran Integratif
Sesuai hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti sebelum
diadakannya penelitian tindakan kelas diketahui bahwa ada 5 murid atau
42% anak yang belum berkembang, 2 murid atau 17% masih dalam posisi
mulai berkembang , 4 murid atau 33% berkembang sesuai harapan dan
hanya 1 murid atau 8 % dengan katagori berkembang sangat baik.
Sementara dalam penelitian tindakan siklus pertama di peroleh hasil
kemampuan keaksaraan anak mengalami kemajuan dibandingkan dengan
pratindakan anak yang masuk katagori 4 atau berkembang sangat baik
(BSB). Ada 3 murid, atau 25 % murid dengan kriteria Berkembang Sesuai
Harapan (BSH). Ada 2 murid atau 17%, murid dengan katagori mulai
berkembang (MB) hanya 4 murid atau 33% dan ada 3 orang murid yang
masuk dalam katagori Belum Berkembang (BB) atau 17%.
Pada siklus kedua, apabila dibandingkan dengan data pra tindakan
dan siklus pertama juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Dilihat
dari hasil oobservasi disiklus kedua didapatkan data tentang peningkatan
fisikmotorik kemajuan dibandingkan dengan pra tindakan dan siklus
pertama, anak yang masuk katagori 4 atau berkembang sangat baik
(BSB). Mencapai 3 murid, atau 25 % murid dengan kriteria Berkembang
Sesuai Harapan (BSH). ada 4 murid atau 33%, anak yang masuk dalam
katagori mulai berkembang (MB), sebanyak 3 orang ataupun 25% dengan
katagori Belum Berkembang (BB) sebanyak 2 orang atau 17%.
Di siklus keIII, telah meningkat baik apabila dibandingkan dengan
siklus sebelumnya. Dilihat dari hasil observasi siklus ketiga didapatkan
data tentang peningkatan fisikmotorik. Anak yang masuk katagori 4 atau
berkembang sangat baik (BSB). mencapai 8 murid, atau

66 % murid

dengan kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH). ada 2 murid atau
17%, anak yang masuk dalam katagori mulai berkembang (MB) ada 2
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orang atau 17% dan tidak adalagi yang termasuk kreteria Belum
Berkembang (BB) atau 0%.
Rekapitulasi pengembangan kemampuan keaksaraan anak secara
klasikal tertuang pada tabel di bawah ini
Tabel 4.15. Rekapitulasi Perkembangan Kemampuan Psikomotorik

No

Kreteria

Siklus I Siklus II Siklus III

1

Belum Berkembang (BB)

25 %

17 %

0%

2

Mulai Berkembang (MB)

33 %

25 %

17 %

3

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

17 %

33 %

17 %

4

Berkembang Sangat Baik (BSB)

25 %

25 %

66 %

Jumlah Persentase

100 %

100 %

100 %

Sesuai

tabel

menggunakan

tersebut,

kartu

suku

ditarik
kata

suatu

kesimpulan

bergambar

mampu

bahwasanya
memberikan

peningkatan kemampuan keaksaraan anak TK Asy Syuhada Kuala
Tungkal
Dalam proses penelitian dan pembelajaran dalam tindakan ditemukan
kendala-kendala yang dihadapi di antaranya:
a) Murid tidak secara penuh mengamati media-media pembelajaran yang
dipergunakan guru ketika mengajar.
b) Masih terdapat murid yang memiliki kesibukan diluar dari aktivitas
belajar, misalnya berbicara bersama temannya, melamun hingga ketika
menyelesaikan tugasnya masih menanyakan pada guru tentang isi dari
jawaban tersebut.
c) Pendekatan integratif memerlukan telaah KD dan materi pembelajaran,
sehingga perlu waktu serta kecermatan dalam mempersiapkan RPPH
dan RPPM
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C. Analisis Hasil Penelitian
Integrasi disebut sebagai “penyatuan sehingga bisa membentuk
suatu kesatuan (kebulatan) secara utuh. Berfokus kepada berbagai
keterampilan pembelajaran yang diajarkan pada anak pada suatu elemen
kegiatan belajar agar bisa menguasai materi belajar (content) sesuai
keterampilan pembelajaran diantaranya keterampilan berfikir (thinking
skills),

keterampilan

sosial

(Social

skills)

serta

keterampilan

mengorganisirkan (organizing skills).”138
Kristina Bladury mengatakan bahwasanya keunikan pembelajaran ini
ialah “membuat suatu ikatan dalam struktur bagian sehingga semua
materi belajar inti terhubung dalam tujuan utama serta akhir pada kegiatan
belajar yang berlangsung. Proses ini menjadi penunjang keaktifan guru
ketika berbicara dengan murid, sehingga berlangsung berdasarkan tujuan
pembelajaran diPAUD. Unit ini mengenalkan suatu tema sentral sehingga
terjadi peningkatan kemampuan pembelajaran murid.”139
Pelaksanaan model ini sudah terdapat di Permendikbud No 134
tahun 2014 yang focus mengenai potensi lokal didalam proses aktivitas
belajar anak TK. Pembelajaran tematik integrative bisa menambah
kemampuan pembelajaran anak serta memberi efek positif bukan hanya
aspek kognitif, tapi psikomotor serta afektif akan membentuk penerapan
belajar tematik integratif.
Varun menjelaskan bahwa “anak bermain dengan cara terpadu serta
komplet hingga berpengaruh pada pengembangan usia muda pada murid.
Masa anak-anak ialah masa dimana mengeksplorasikan, melakuka
pengembangan serta bermain.“140
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Wardani & Widiastuti141 mengatakan bahwa pembelajaran ini
berakibat dalam menerapkan proses belajar diTK khusunya anak berusia
5-6 tahun yang mempergunakan perkenalan dengan kearifan lokal serta
potensi budaya daerah sehingga memberi suatu hasil

guna merubah

prilaku murid maupun perkenalan mengenai keutamaan daerah sendiri.
Kesimpulan berdasarkan uji coba yang dilaksanakan bahwasanya dalam
pembelajaran yang mengutamakan kearifan lokal mampu mengubah serta
mewujudkan karakterteristik anak.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia tentang No. 146 tahun 2014 mengenai kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan karakteristik Pendidikan Anak Usia
Dini ialah :
1)

Melakukan optimalisasi pengembangan anak diantaranya : aspek nilai
agama serta moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional,
serta seni yang dicerminkan pada keseimbangan kompetensi sikap,
pengetahun, serta keterampilan;

2)

Mempergunakan pembelajaran tematik melalui pendekatan saintifik
didalam memberikan dorongan pendidikan;

3)

Mempergunakan penilaian autentik ketika melakukan pemantauan
pengembangan anak, serta

4)

Melakukan pemberdayaan peranan orangtua didalam kegiatan
pembelajaran.”142
Pendekatan yang dipraktekn guna menggabungkan komampuan

mendasar beberapa bidang study, yakni intradisplinier, interdisipliner,
multidisipliner serta transdisipliner. Integrasi intradisipliner dilaksanakan
melalui pengintegrasian dimensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan
yang membentuk suatu kesatuan yang lengkap pada tiap materi belajar.
141
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Integrasi inter-disipliner dilaksanakan melalui penggabungan kemampuan
mendasar berbagai materi belajar yang berkaitan satu dengan yang lain,
hingga mampu menguatkan, terhindar dari tumpang tindih, serta
keseimbangan belajar tetap dijaga. Integrasi multidisipliner dilaksanakan
tanpa melakukan penggabungan koemampuan mendasar setiap materi
pelajaran karena masih mempunyai komampuan dasar nya sendiri.
Integrasi transdisipliner dilaksanakan yang menyatukan beberapa materi
pelajaran yang tersedia berdasarkan masalahan ditemui dilingkungan
sekitar sehingga proses belajar menjadi lebih kompleks.
Adapun karakteristik dari pembelajaran integratif 143 antara lain:
1)

Berpusat kepada siswa,
Pada pendekatan ini berpusat kepada siswa (student centered),
sedang guru berperan sebagai fasilitator meolong murid agar mudah
memahami proses belajar.

2)

Memberikan pengalaman langsung,
Pendekatan belajar tematik memberi pengalaman langsung terhadap
murid (direct experiences). Ketika memberi pengalaman langsung,
murid dihadapi terhadap suatu secara nyata (konkret) yang menjadi
dasar dalam mengartikan konsep yang abstrak.

3)

Memisahkan materi pembelajaran tidak terlalu jelas,
Didalam pendekatan tematik integratif, dengan memisahkan antara
materi pelajaran tidak terlalu jelas, tetapi tetap fokus kepada tema
yang berhubungan dengan kehidupan murid.

4)

Penyajian konsep berbagai materi belajar,
Konsep yang ada dalam materi belajar dikelompokkan didalam suatu
tema yang tersaji didalam materi pembelajaran.

5)

143

Bersifat fleksibel,
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Pembelajaran tematik integratif memiliki sifat luwes (fleksibel) dimana
guru menghubungkan materi ajaran antara suatu materi dengan
materi lain, kehidupan siswa dengan kondisi lingkungan disekolah,
keluarga,serta masyarakat.
Mempergunakan prinsip

6)

pembelajaran sembari

main sehingga

menimbulkan kesenangan.
Pembelajaran tematik integratif ini mengangkat proses pembelajaran
PAKEM yaitu belajar aktif, kreatif, efektif serta menyenangkan.
Dalam mempraktekan pembelajaran tematik integratif, Trianto
berpendapat bahwa144 ada beberapa tahapan yang digunakan guru
didalam kegiatan belajar, yakni :
1)

Pendahuluan,

2)

Presensi materi,

3)

Memberi bimbingan pelatihan,

4)

Melakukan telaah mengenai pemahaman dan memberik feedback,

5)

Melakukan pengembangan dengan memberi peluang dalam pelatihan
selanjutnya serta penerapan
Melakukan analisis serta evaluasi

6)

Berdasarkan pengamatan secara langsung kepada murid kelas B2
TK Asy Syuhada, peneliti mengamati murid kurang mendapatkan
dorongan semangat bahkan bersifat pasif dalam kegiatan belajar.
Sehingga, guru harus mempergunakan tehnik reward guna peningkatan
dorongan pembelajaran mereka dalam pendekatan integratif.
Reward yang bisa dipergunakan guru pada tindakan kelas ialah
reward dalam bentuk verbal serta nonverbal. Reward verbal seperti
ungkapan sanjungan misalnya ”bagus, pintar, hebat” yang diucapkan guru
pada muurid berdasarkan hasil pembelajarannya. Reward verbal didalam
penelitian Judy Cameron “bisa dipergunakan untuk menguatkan dorongan
144
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intrinsik. Reward nonverbal yang dipergunakan ialah memberikan nilai,
memberikan

gerakan

isyarat,

seperti

menganggukkan

kepala,

memberikan senyum, mengacungkan jempol, memberikan stempel
berukuran 3cm x 3cm dengan bacaan ”aku hebat”, serta memberikan
bintang yang bisa dikumpul dipapan juara ukuran 1,5m x 1,5m.“145
Reward non verbal menurut Schunk146 bisa dipergunakan dalam
mengendalikan perilaku siswa serta memberi informasi mengenai
pengetahuan siswa. Apabila guru mempergunakan teknik reward tersebut
maka makin banyaklah tugas yang akan di selesaikan oleh siswa,
sehingga poin yang didapat semakin banyak. Siswa semakin semangat
ketika mengerjakan tugas demi mendapatkan poin, sebab poin tersebut
bisa ditukar dengan hadiah previlese serta siswa yang memperoleh poin
paling banyak akan jadi juara kelas. Oleh karena itu, jika makin banyak
poin yang diperoleh, maka tugas yang terselesaikan semakin bertambah.
Siswa yang berupaya mengumpul kan poin, akan merasa bertanggung
jawab terhadap tugas tersebut. sehingga reward non verbal berisi
informasi mengenai kemampuan siswa serta mampu meningkatkan
motivasi intrinsik melalui peningkatan perasaan bahwa mereka mampu
bertanggung jawab.
Penerapan teknik reward didalam proses belajar membuat siswa
menjadi aktif dan antusias agar memperoleh reward dari guru. Hal ini
bertujuan agar lebih mengembangkan dan memaksimalkan motivasi
intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yang berarti siswa melaksanakan suatu
prilaku, maka prilaku itu muncul dari kesadaran mereka sendiri.
Pada pembelajaran tematik integratif lebih diterapkan tehnik reward.
Guru

melakukan

proses

pembelajaran

tematik

integratif

dengan

merangkai proses pembelajaran yang ditekankan pada student centered.
Hal ini disesuaikan pada criteria pembelajaran tematik integratif. Guru
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telah berupaya melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
RPPH.
Penerapan

pembelajaran

integratif

pada

siklus

ke1

yang

dilaksanakan oleh guru, didapatkan hambatan yakni sebagian siswa
merasa malu untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan
guru, beberapa siswa masih suka keluar kelas tanpa izin ke guru,
beberapa siswa masih menyelesaikan tugas selain yang diamanatkan
oleh guru, beberapa siswa bermain serta berbincang sendiri, dan siswa
yang memperoleh penghargaan selalu siswa yang sama. Sedangkan
dalam siklus keII memperbaiki hambatan yang ada. Proses memperbaiki
aktivitas belajar yang dilakukan guru seperti lebih mendorong siswa agar
tidak malu mengajukan pertanyaan serta menjawab pertanyaan guru
dengan

memberi

penghargaan

verbal

ataupun

nonverbal,

lebih

mengawasi siswa jika keluar kelas memberikan alasan jelas dan diizinkan
guru, memberi perhatian secara menyeluruh pada semua siswa sehingga
siswa tidak mengerjakan tugas selain yang diperintahkan, merangkai
pembelajaran yang menarik sehingga siswa fokus dalam belajar, serta
memberi kesempatan pada semua siswa sehingga memperoleh hasil
yang sama.
Abuddin Nata, menjelaskan bahwa penerapan strategi belajar pada
anak usia dini diharuskan :
a. “Berbasis

terhadap

psikologi

anak

yang

disesuaikan

dengan

pengembangan usia anak. Ketika berada dimasa ini, anak bisa di
tuntun baik fisik, kecerdasan, emosional, bahasa, sosial, bermain serta
kepribadian nya harus menyesuaikan dengan pengembangan jiwa
anak. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai psikologis anak secara
mendalam sangat dibutuhkan.
b. Berbasis terhadap cara pandang bahwasanya anak masih dalam
kondisi lemah, belum bisa membantu diri sendiri, masih membutuhkan
perlindungan, kasih sayang, serta belum bisa bertanggung jawab
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c. Berbasis terhadap cara pandang bahwasanya anak bukan manusia
dewasa bertubuh kecil, tetapi makhluk yang mempunyai bakat, minat,
serta cenderung masih banyak yang perlu digali.
d. Berbasis terhadap cara pandang bahwasanya anak biasanya sangat
menyukai diberlakukan secara lembut dan santun dibandingkan cara
kasar. Rasulullah SAW pernah member peringatan : berhati-hatilah
terhadap anak-anak, dikarenakan anak-anak seumpama gelas yang
mudah pecah.
e. Berbasis terhadap cara pandang bahwasanya anak-anak dalam usia
dini ialah mereka yang berada pada usia bermain serta rekreatif.
f. Strategi Islam didalam mendidik anak usia dini dilaksanakan melalui 2
cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung.147”
Sementara pendekatan yang digunakan, harus :
a. “Penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, dasar, prinsip, kurikulum serta
strategi kegiatan belajar sebagai mana yang telah disebutkan diatas.
b. Pendekatan yang bisa dilakukan seperti : pendekatan sosial, budaya,
agama, seni, ilmu pengetahuan, dan lainnya melalui pendekatan
(PAKEM) partisipasi, aktif, kreatif, efektif, memberikan kesenangan,
memberi motivasi dan lain-lain.
c. Model yang bisa diguna kan seperti : model tematik, rihlah dan lainlain.”148
Aktivitas siswa dilihat peneliti dan di bantu oleh para guru TK Asy
Syuhada dengan teknik observasi menggunakan lembar observasi,
seperti halnya mengacu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
Pada Lampiran V mengenai Pedoman Penilaian yakni:
a. “Pengamatan atauobservasi
b. Percakapan
147
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c. Penugasan
d. Unjuk kerja
e. Penilaian hasil karya
f. Pencatatan anekdot
g. Portofolio”.149
Observasi ialah cara menilai yang berdasar kan pada pengamatan
mengenai prilaku anak, baik perorangan ataupun kelompok, dikelas
ataupun diluar kelas. Berpacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, Lampiran V mengenai Pedoman
Penilaian terutama dalam poin Mekanisme poin 2 mengenai Teknik dan
Instrumen Penilaian mennyatakan : Pengamatan atau observasi ialah
teknik/cara penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran baik
langsung

ataupun

tidak

langsung

dengan

menggunakan

lembar

observasi, catatan menyeluruh ataupun jurnal, serta rubrik.
Lembar observasi terdiri dari beberapa indikator dalam penelitian
sesuai dengan tagihan indikator psikomorik yang terdapat didalam materi
pembelajaran mengenai rekreasi kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan disi dalam bentuk rubrik penilaian. Hal ini bertujuan untuk
dijadikan acuan dalam penilaian, sebab menurut Haenillah “rubrik adalah
patokan yang digunakan sebagai standar kategori perkembangan
anak.”150 Penilaian Rubrik berisi acuan dalam menguasai keterampilan
pada tiap sudut pandang pengembangan yang nantinya dinilai dan
diketahui tingkatan perkembangan nya oleh guru.
Didalam siklus pertama menerapkan pembelajaran integratif, belum
memberi dampak positif terhadap perkembangan psikomorik anak. Masih
ada sebahagian anak mengganggu teman sewaktu belajar, membiarkan
teman bermasalah. Hal ini dapat dilihat bahwa kebanyakan anak belum
149

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum
2013 PAUD Pada Lampiran V tentang Pedoman Penilaian
150
Haenilah, Een Y. Kurikulum dan Pembelajaran PAUD. (Yogyakarta : Media Akademi, 2015),
hal 172.

146

antusias dalam belajar, sebahagian anak belum mampu meniirukan gerak
yang diperagakan oleh guru, masih ada anak yang ribut berlari kesana
kemari,

tidak

memperhatikan

kebersihan

ketika

makan,

tidak

mengerjakan tugas, belum mampu menyelesaikan tugas, lupa tempat
yang

mereka

kunjungi,

membedakan

ukuran

benda

tertentu,

menyelesaikan sesuai prosedur, belum menunjukan prilaku senang
membaca, belum

mampu

mewarnai gambar dengan baik

dan

sebagainya
Kondisi tersebut berlangsung selama proses penelitian, akan tetapi
terus mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, dari belum
berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan hingga
peningkatan

perkembangan

sangat

baik.

Sehingga

menunjukan

perkembangan psikomotorik anak secara klasikal.
Fase ini disebut dengan fase la’ib. Laiib (permainan) memiliki
perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyenangkan hati, namun tetap
memiliki untuk pendidikan di dalamnya151.aktivitas ini sangat lekat sekali
dengan dunia anak anak.
Dalam pembelajaran penilaian itu sangat penting karena fungsi
penilaian menurut Sudjana dalam Al-Tabani 152 yaitu :
a. Sebagai

alat

guna mengetahui tujuan dari pengajaran tercapai

atau tidak.
b. Sebagai feedback ataupun umpan balik guna perbaikan dalam kegiatan
pembelajaran.
c. Sebagai acuan didalam penyusunan laporan mengenai perkembangan
pembelajaran anak terhadap orang tuanya.
Adapun berdasarkan pendapat Yus, ada beberapa fungsi evaluasi
atau penilaian, diantaranya :
Abu Hilal al- HasanMu’jam al Faruq al Lughawiyyah Juz 1, 470.
Al- Tabani, Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik (Jakarta : Prenada Graoup,
2011), hal 257.
151
152
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a. “Memberi umpan balik bagi guru guna memperbaiki rancangan
kegiatan dalam melaksanakan program.
b. Memberi informasi bagi orang tua mengenai ketercapaian pertumbuhan
dan pengembangan anak.
c. Menjadi bahan pertimbangan guru guna memposisikan anak dalam
melaksanakan program yang sesuai degan minat serta kemampuan
anak.
d. Menjadi tambahan informasi pada pihak lain yang membutuhkan serta
memiliki

kepentingan

memberi

pembinaan

kedepannya

untuk

perkembangan seluruh potensi pada anak.”153
Dari kedua pendangan yang dikemukakan tersebut,
kesimpulan

bahwa

fungsi

penilaian

ialah

berdasarkan

memberikan

informasi

perkembangan belajar seorang anak kepada orang tuanya, serta orangorang yang memiliki kepentingan terkait perkembangan anak. Serta
sebagai

bahan

masukan

kepada

guru

untuk

membuat

program

pembelajaran berdasarkan minat dan kemampuan dari anak.
BAB V
PENUTUP

Bagian

ini

merupakan

rumusan

kesimpulan,

implikasi

serta

rekomendasi sesuai dari hasil penelitian maupun pembahasan yang
dijelaskan pada bab sebelum nya.
A. Kesimpulan
1. Berdasar kan hasil observasi awal, kemampuan psikomorik anak
ketika

memahami

materi

pembelajaran

belum

mengalami

perkembangan dari aspek fisikomotoriknya ada 5 orang anak dengan
persentase 42% masuk kriteria belum berkembang (BB), 2 orang anak

153
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dengan persentase 17% masuk kriteria mulai berkembang (MB) 4
orang dengan persentase 33% masuk kriteria berkembang sesuai
harapan (BSH), dan hanya ada 1 orang anak dengan persentase 8%
masuk kriteria berkembang sangat baik (BSB), ada beberapa hal yang
menjadi penyebab, yaitu : a) Problem Pendidik, diantaranya : (1) Guru
kurang

kreatif

dalam

memilihmedia,

(2)

Pengelolaan

kelaskurangmaksimal, b) Problem Peserta didik, diantaranya : (1)
Kemampuan meniru dan mengikuti ucapan guru yanglambat, (2)
Ketidak-aktifan

dan

ketidak-antusiasan

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran; c) Problem metode yang digunakan, d) Problem Alat
atau sarana yang kurang memadai, yakni (1) alat peraga yang masih
kurang

memadai

yang

di

gunakan

didalam

proses

kegiatan

pembelajaran (2) Kurang tersedianya buku ajar yang memadai,
sehingga peserta didik setiap hari dibentuk secara klasikal atau
kelompok, dan setiap kelompok tersebut disediakan satu buku ajar
saja;

e)

Problem

Perencanaan

Pembelajaran,

dinataranya

(1)

Pemetaan SK dan KD, (2) Penyusunan RPPH/RPPM Tematik; f)
Problem Pelaksanaan Pembelajaran; dan g) Problem Evaluasi
Pembelajaran TematikIntegratif
2. Kemampuan anak dalam penelitian diketahui bahwa pada siklus awal,
anak pada kriteria belum berkembang (BB) sebanyak 2 murid, setelah
diadakan tindakan penelitian siklus ketiga tidak adalagi yang masuk
dalam

katagori

fisikomotorik

belum

berkembang

(BB),

artinya

peningkatan

sebesar 17 %. Sebelum tindakan, anak yang berada

dalam kreteria mulai berkembang (MB) ada 3 orang murid , setelah
diadakah tindakan penelitian siklus ketiga berkurang menjadi 2 orang
anak Dari segi jumlah ada pengurangan dari 3 orang menjadi 1 orang,
ada perbedaan secara klasikal sebesar 8%. Sebelum dilakukan
tindakan, anak pada kriteria berkembang sesuai harapan (BSH)
sebanyak 4 murid , setelah diadakah tindakan penelitian siklus kedua
berkurang menjadi 2 orang anak. Sebelum tindakan anak pada kriteria
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berkembang sangat baik (BSB) sebanyak 3 murid, setelah diadakah
tindakan penelitian siklus ketia berubah secara drastis menjadi 8 orang
anak, hal ini menunjukan bahwa pembelajaran .integratif dapat
meningkatkan fisikmotorik anak Kelas B2 TK Asy Syuhada Kuala
Tungka
3. Dari hasil evaluasi setelah diadakan penelitian tindakan kelas, diketahui
bahwa pembelajaran integratif dapat meningkatkan kemampuan
fisikmotorik anak, hal ini diketahui akhir penelitian. Terjadi peningkatan
yang cukup baik apabila dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Hal
tersebut

terbukti

berdasarkan

hasil

pengamatan

siklus

ketiga

didapatkan data tentang peningkatan fisikmotorik. Anak yang masuk
katagori 4 atau berkembang sangat baik (BSB). mencapai 8 murid, atau
66 % anak pada kriteria berkembang sesuai harapan (BSH). Ada 2
murid atau 17%, anak pada kategori mulai berkembang (MB) ada 2
orang atau 17% dan tidak adalagi yang termasuk dalam kriteria Belum
Berkembang (BB) atau 0%.
B. Implikasi
Implikasi dari penelitian ini ialah :
1. Menjadikan alasan alasan seperti a) Problem Pendidik, b) Problem
Peserta didik, c) Problem metode yangdigunakan, d) Problem Alat atau
sarana yang kurangmemadai, e) Problem PerencanaanPembelajaran,
f) Problem Pelaksanaan Pembelajaran; dan g) Problem Evaluasi
Pembelajaran Tematik Integratif, adalah bukti bahwa dalam lembaga
pendidikan selalu ada persoalan, baik dalam manajemen pengelolaan,
manajemen

pembelajaran

pasti,

apabila

dilaksanakan

dengan

perencanaan dan kesiapan yang matang, maka akan menghasilkan
pembelajaran yang diinginkan
2. Pembelajaran

dengan

mengintegrasikan

semua

mata

pelajaran

menjadi satu adalah tuntutan kurikulum 2013 dapat meningkatkan
kemampuan psikomotorik murid, menghindari pembelajaran yang
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tumpang tindih dan dapat mencapai target kurikulum dengan mudah.
3. Apabila persoalan-persoalan pembelajaran selalu dievaluasi, dianalisis
dan diperbaiki untuk proses perbaikan pada pembelajaran selanjutnya
akan menghasilkan ouput yang diinginkan
C. Rekomendasi
1. Kepada seluruh pegiat pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini
(PAUD),

senantiasa

berinovasi

dalam

merangcang

sebuah

pembelajaran agar anak semakin tertarik untuk ikut belajar serta paham
mengenai sesuatu yang sudah dipelajari
2. Pembelajaran integratif adalah tagihan dari kurikulum 2013 PAUD, guru
wajib menerapkannya dengan tetap memperhatikan materi ajar, sebab
tidak semua materi pembelajaran bisa diintegrasikan
3. Aspek psikomotorik adalah hal yang sangat urgen untuk menjadi
perhatian bagi guru PAUD, karenanya guru harus menjadikannya
sebagai tujuan utama yang wajib dicapai dalam sebuah pembelajaran.
D. Saran saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran dari
peneliti antara lain :
1. Pihak sekolah
Guru tentunya memiliki peran aktif serta kunci suatu pendidikan
mutu peserta didiknya. Gurupun perlu selalu belajar sehingga
mampu menjadi guru yang profesional, aktif, serta memberi
kesenangan bagi peserta didiknya. Seorang guru yang kreatif harus
mampu

mengurangi

biaya

yang

digunakan

didalam

prose

perkembangan Psikomotorik anak, sebab guru bisa menggunakan
sarana serta prasarana yang sudah ada disekolah, supaya segala
aspek pengembangan anak mampu mengalami perkembangan
dengan maksimal.
2. Pembaca
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Melaui penelitian implementasi pembelajaran integratif dalam
pengembangan Psikomotorik anak diharap kan bisa menjadi motivasi
untuk peneliti berikutnya guna menambahkan permainan kreatif serta
inovatif didalam pengembangan Psikomotorik anak.
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